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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Penelitian mengenai “Dinamika Penerimaan Diri Dewasa Awal yang Orang 

Tuanya Bercerai” melibatkan subjek yang berada pada usia dewasa awal, 

khususnya pada usia delapan belas hingga 22 tahun. Subjek mampu 

berkomunikasi secara verbal dengan baik sehingga peneliti dapat memahami 

informasi yang disampaikan oleh subjek, maka peneliti dapat melakukan analisis 

yang sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh subjek. Subjek memiliki 

orang tua yang telah bercerai, minimal perceraian kedua orang tua terjadi setelah 

satu tahun dan maksimal perceraian terjadi setelah sebelas tahun. Selain itu, 

subjek masih tinggal dengan salah satu orang tua yang bercerai tersebut. Pada 

penelitian ini, peneliti mendapatkan tiga subjek yang sesuai dengan kriteria 

penelitian yang dibutuhkan, yaitu CA sebagai subjek pertama, SS sebagai subjek 

kedua, dan AK sebagai subjek ketiga. Selanjutnya, peneliti melakukan 

permohonan izin atas kesediaan ketiga subjek untuk menjadi subjek penelitian 

yang akan dilakukan. Peneliti juga melakukan permohonan izin untuk melakukan 

wawancara, dimana dalam wawancara tersebut subjek bersedia untuk 

memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Kancah penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Semarang dan 

DIY, lebih spesifik berada di tempat yang nyaman dan disetujui oleh subjek untuk 

dapat melakukan wawancara. Hal ini dilakukan agar subjek dapat terbuka dan 

dapat menceritakan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan dan tidak 

terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang mungkin dapat mengganggu subjek 

dalam memberikan  jawaban.  Tempat  yang  digunakan  peneliti  untuk  melakukan 
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wawancara pertama, kedua, dan ketiga pada subjek pertama (subjek CA) adalah 

rumah subjek yang berada di daerah Semarang Timur. Pada subjek kedua, tempat 

yang digunakan peneliti untuk melakukan wawancara yang pertama dan kedua 

adalah rumah subjek yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan 

wawancara ketiga berada di rumah peneliti sendiri yang berada di daerah 

Semarang Timur. Pada subjek ketiga, wawancara pertama, kedua, dan ketiga 

dilakukan di sebuah universitas yang berada di Semarang.  

Pemilihan tempat wawancara tersebut dipilih dan disetujui oleh subjek, 

karena tempat tersebut nyaman dan jauh dari keramaian sehingga subjek bisa 

memberikan jawaban dengan bebas tanpa terganggu oleh lingkungan sekitar. 

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi yang berkaitan 

dengan subjek. Observasi tersebut mencakup penampilan subjek, perilaku subjek 

saat wawancara, dan juga interaksi subjek dengan orang lain.  

 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam memulai penelitian, salah 

satunya yaitu persiapan pengumpulan data. Persiapan pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti berawal dari pencarian subjek yang berada pada usia 

delapan belas hinggal 22 tahun, mampu berkomunikasi secara verbal dengan 

baik, memiliki kedua orang tua yang bercerai dimana perceraian telah terjadi satu 

hingga sebelas tahun, dan tinggal dengan salah satu orang tua yang telah 

bercerai. Peneliti melakukan usaha dalam pencarian subjek dengan bertanya 

kepada kerabat peneliti mengenai kriteria subjek yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Melalui hasil pencarian, peneliti mendapatkan tiga subjek yang sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. 
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Peneliti melakukan kontak baik secara langsung maupun melalui media 

sosial, seperti line dalam usaha menanyakan kesediaan subjek untuk terlibat pada 

penelitian ini. Peneliti juga menyusun pedoman wawancara sesuai dengan tema 

yang akan diungkap. Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta izin 

kepada subjek atas kesediaannya menjadi subjek secara resmi melalui informed 

consent yang telah ditanda tangani oleh subjek. Setelah itu, peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta observasi pada subjek. 

 

4.3. Pengumpulan Data Penelitian 

Sesuai dengan metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode 

kualitatif, maka pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara dan 

observasi. Pengumpulan data berlangsung pada tanggal 20 Februari 2019 – 30 

Maret 2019. Pengumpulan data dilakukan secara fleksibel sesuai dengan 

kesediaan waktu subjek, mengingat subjek memiliki kegiatan lain seperti kuliah, 

dan lain-lain. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dilakukan dalam beberapa 

pertemuan, di mana pada setiap pertemuan membahas mengenai beberapa 

cakupan, yaitu pada pertemuan pertama mengungkap mengenai perceraian itu 

sendiri, khususnya mengenai hubungan subjek dengan orang tua, saudara 

kandung dan lingkungan sekitar pada saat sebelum perceraian terjadi dan 

sesudah perceraian terjadi. Pada pertemuan kedua mengungkap mengenai 

tahapan dari penerimaan diri pada masing-masing subjek. Pada pertemuan ketiga 

mengungkap mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi subjek dalam 

penerimaan diri. Secara rinci, berikut merupakan jadwal pertemuan dengan subjek 

dalam usaha peneliti untuk mengumpulkan data penelitian: 
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Tabel 4.1. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

No Inisial 
Subjek 

Tanggal Waktu Lokasi 

1 CA 19 Februari 2019 11.00 – 13.15 Rumah subjek 

26 Februari 2019 10.30 – 13.30 Rumah subjek 

5 Maret 2019 10.00 – 13.00 Rumah subjek 

2 SS 11 Maret 2019 20.55 – 21.30 Rumah subjek 

20 Maret 2019 13.30 – 14.15 Rumah subjek 

21 Maret 2019 12.15 – 13.00 Rumah peneliti 

3 AK 21 Maret 2019 08.30 – 09.15 Gedung universitas 
swasta di Semarang 

25 Maret 2019 17.30 – 18.20 Gedung universitas 
swasta di Semarang 

27 Maret 2019 11.15 – 12.00 Gedung universitas 
swasta di Semarang 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang terdekat subjek yang 

subjek anggap paling mengenal dirinya untuk dijadikan sebagai bahan triangulasi 

sumber. Berikut merupakan rincian jadwal pertemuan dengan orang terdekat 

subjek: 

Tabel 4.2. Jadwal Pertemuan Triangulasi 

No Insial Triangulasi Tanggal Lokasi 

1 CA Tante CA (saudara) 22 Maret 2019 Warung mie ayam 
(tempat tante CA 
berjualan)  

2 SS Ibu SS 30 Maret 2019 Rumah subjek 

3 AK Sahabat AK 28 Maret 2019 Gedung universitas 
swasta di Semarang 

 

4.4. Hasil dan Analisis setiap Kasus 

4.4.1. Subjek CA 

Hasil dan analisis subjek 1 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu identitas 

subjek, hasil wawancara, dan triangulasi sumber. Berikut merupakan 

penjabarannya: 

a. Identitas subjek 

1) Nama inisial    : CA 

2) Jenis kelamin    : Perempuan 

3) Usia     : 21 tahun 
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4) Pendidikan yang sedang ditempuh : S1 (semester 8) 

5) Hobi     : Menonton film, masak, menyanyi 

6) Aktivitas sehari-hari   : Mengerjakan skripsi, pelayanan di  

        gereja 

7) Anak ke    : Anak ke-tiga dari tiga bersaudara 

b. Hasil wawancara 

1) Gambaran umum mengenai terjadinya perceraian serta relasi subjek 

sebelum dan sesudah perceraian 

CA merupakan seorang perempuan berusia 21 tahun yang memiliki 

orang tua bercerai. Perceraian kedua orang tua CA telah terjadi sejak 

sebelas tahun yang lalu. Saat itu, CA berusia sepuluh tahun dan sedang 

duduk di bangku SMP. Ketidakharmonisan kedua orang tua CA sudah 

terjadi sejak CA duduk di bangku SD. Pertengkaran orang tua yang 

mulanya bersifat internal dan hanya kedua orang tua CA saja yang tahu, 

namun lama kelamaan pertengkaran mulai nampak dihadapan CA dan 

saudara kandung CA. Mengingat umur CA yang masih kecil, orang tua 

tidak melibatkan CA dalam pengambilan keputusan untuk bercerai dan CA 

pun tidak mendapatkan penjelasan dari orang tua mengenai keadaan 

perceraian yang terjadi. Pada saat itu CA mengetahui keadaan yang terjadi 

melalui pertengkaran yang terus menerus terjadi antara kedua orang 

tuanya dan juga penjelasan yang diberikan oleh saudara CA bahwa 

nantinya CA akan tinggal dengan sang ayah, walaupun pada 

kenyataannya CA menginginkan untuk tinggal bersama dengan ibunya 

karena kedekatan yang dimiliki oleh CA dengan sang ibu. 

Hubungan CA dengan ayah sebelum perceraian cenderung tidak 

dekat dan menjadi lebih dekat setelah perceraian terjadi, karena CA tinggal 
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dengan ayah di mana setiap hari CA bertemu dan melakukan interaksi. 

Tinggal satu rumah dengan ayah menuntut CA untuk bisa mengerti ayah 

dan begitupun sebaliknya. Hubungan kedekatan antara CA dan ayah mulai 

bertumbuh karena keduanya saling membutuhkan dalam menjalani 

kesehariannya. Walaupun begitu, CA tetap merasa sulit untuk terbuka 

dengan ayah karena CA merasa bahwa terdapat beberapa hal hanya dapat 

dimengerti oleh wanita, seperti menstruasi, bercerita mengenai hal cinta, 

patah hati, dan lain-lain. Perbedaan yang dirasakan CA pada ayah 

sebelum dan sesudah terjadi perceraian adalah sikap ayahnya menjadi 

lebih over protective, karena ketakutan dari ayah CA jika CA membenci 

sang ayah dan pergi meninggalkan ayahnya. 

Hubungan CA dengan ibu sebelum perceraian adalah dekat, 

banyak kegiatan yang dilakukan bersama antara CA dengan ibu dalam 

kesehariannya. CA sering membantu ibunya dalam memasak, membantu 

ibu berjualan di kantin sekolah-sekolah (saat itu ibu CA berjualan makanan 

di kantin sekolah), dan banyak hal yang dilakukan CA bersama ibu. 

Terjadinya perceraian ini membuat hubungan CA dan ibu menjadi jauh 

karena terhalang oleh jarak. Sesaat setelah perceraian terjadi, CA juga 

tidak diizinkan oleh ayahnya untuk melakukan kontak dengan ibunya 

selama kurang lebih dua tahun. Hingga akhirnya ada pada saat di mana 

ibu CA melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi dengan CA 

melalui perantara guru BK di tempat CA bersekolah. Pada saat itulah CA 

bisa bertemu dengan ibunya setelah kurang lebih dua tahun tidak 

berkomunikasi dengan sang ibu. Seiring berjalannya waktu, CA 

diperbolehkan oleh ayahnya untuk melakukan kontak dengan ibunya. 
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Walaupun begitu, jarak yang terpisah antara CA dan sang ibu menjadi 

penghalang CA untuk dapat berhubungan secara leluasa. 

Saat ini, CA hanya melakukan kontak dengan sang ibu melalui 

media sosial dan melakukan pertemuan hanya pada saat-saat tertentu, 

seperti saat natal dan saat CA berulang tahun. Terjadinya perceraian 

membuat CA merasakan perbedaan pada ibunya. CA merasa kasih 

sayang yang diberikan oleh ibunya dahulu menjadi berkurang karena 

adanya jarak yang terpisah di antara mereka. Hal ini sangat berkebalikan 

dengan hubungan CA dan ibu sebelum perceraian, di mana CA dan ibunya 

melakukan banyak hal secara bersama, salah satunya adalah kegiatan 

memasak, sehingga satu-satunya cara untuk CA mengingat sang ibu 

adalah dengan memasak. 

Hubungan CA dengan saudara kandung CA pun mengalami 

perubahan. Sebelum perceraian terjadi, kakak CA memiliki sikap yang 

acuh tak acuh terhadap adiknya (CA), karena kakak CA merasa sudah ada 

orang tua yang merawat dan mengurus CA, sehingga dirinya tidak perlu 

membantu orang tua dalam merawat adiknya tersebut. Setelah perceraian 

terjadi, kakak CA menjadi sadar bahwa ada adiknya yang harus dijaga. 

Dirinya sadar harus membantu ayahnya dalam menjaga adiknya. Kakak 

CA menjadi lebih perhatian dengan CA dan lebih menjaga CA sebagai 

adiknya. Perhatian-perhatian tersebut ditunjukkan dalam kesehariannya, 

seperti mengingatkan untuk tidak pulang malam dan mengingatkan dalam 

berpacaran. Selain itu, CA juga menjadi lebih dekat dengan sang kakak 

dengan menceritakan banyak hal dengan kakaknya, karena CA merasa 

jarak usia yang tidak terlalu jauh (dibandingkan dengan CA dan ayahnya) 

membuat CA menjadi lebih nyaman untuk bercerita dengan sang kakak. 
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Sebelum perceraian, CA pernah mendapatkan perkataan yang 

tidak mengenakkan dari salah satu orang tua teman CA. Orang tua 

tersebut mengatakan untuk jangan berteman dengan CA karena latar 

belakang keluarganya yang buruk dan orang tuanya yang buruk (sering 

bertengkar). Walaupun begitu, CA memiliki teman yang tetap mendukung 

CA walaupun dengan kondisi keluarganya yang tidak harmonis. Setelah 

perceraian terjadi, CA dikenal sebagai anak nakal karena CA sering 

dipanggil oleh guru BK untuk datang ke ruangannya, padahal tujuan CA 

dipanggil ke ruang BK adalah karena di ruang BK tersebut merupakan 

satu-satunya cara bagi CA dan sang ibu bertemu. Penjelasanpun tidak 

diberikan oleh CA pada teman-temannya karena pertemuan dengan 

ibunya tersebut sengaja disembunyikan agar sang ayah tidak 

mengetahuinya. Ketidaktahuan teman-teman CA akan apa yang 

sebenarnya terjadi di ruang BK tersebut membuat CA dikenal sebagai anak 

yang nakal, namun ada beberapa teman yang mengetahui keadaan yang 

sebenarnya terjadi dan bisa memaklumi keadaan tersebut. 

2) Tahapan penerimaan diri 

Sebelum perceraian terjadi, CA merupakan individu yang manja, 

mudah menangis, dan bergantung pada orang tua. Perceraian 

memberikan perubahan pada diri CA, CA menjadi individu yang lebih 

dewasa dan menjadi lebih mandiri dalam melakukan segala sesuatu. CA 

memang menjadi lebih mudah menangis, namun CA mengetahui pada 

situasi kapan CA bisa mengungkapkan emosi tersebut dan kapan tidak. 

Terjadinya perceraian memberikan dampak bagi diri CA. Sesaat setelah 

perceraian terjadi, terdapat beberapa hal yang dialami CA. Ia menarik diri 

dari lingkungan sosial dan tidak ingin percaya dengan orang lain, karena 
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CA merasa bahwa orang tua yang dekat dengannya bisa melukai dirinya, 

apalagi orang lain yang tidak dekat dengannya, bahkan tidak memiliki 

hubungan darah dengannya. 

Terdapat beberapa tahapan yang dialami oleh CA dalam proses 

penerimaan diri. Tahapan pertama adalah tahap denial. Tahap ini terjadi 

ketika kedua orang tuanya belum bercerai dan ibu CA pergi dari rumah 

karena mendapatkan kekerasan dari sang ayah. CA menganggap bahwa 

orang tuanya tidak sesungguhnya berpisah melainkan hanya 

menenangkan diri bagi kedua belah pihak. Hingga pada akhirnya kedua 

orang tua CA benar-benar berpisah dan bercerai. Sesaat setelah 

perceraian, CA tinggal dengan saudara (tante) dari ayah CA selama tiga 

bulan. Hal ini dilakukan supaya CA tidak terlalu kaget dengan perubahan 

yang terjadi di rumah, sehingga CA dibiasakan untuk tinggal tanpa sang 

ibu. 

Selain tinggal dengan tante, CA tinggal dengan suami tante dan 

juga kedua anaknya, justru hal tersebut membuat CA memasuki tahap 

depression karena di rumah tersebut CA harus melihat hubungan ibu dan 

anak yang diinginkan oleh CA, CA merasa iri dan sedih karena dirinya tidak 

bisa merasakan hal itu lagi ditambah dengan perkataan buruk dari orang 

lain mengenai perceraian kedua orang tua CA. Selain itu, sesaat setelah 

perceraian, CA juga tidak diperbolehkan oleh sang ayah untuk bertemu 

dengan ibunya. Pada tahap depression ini, CA mengalami kesedihan yang 

mendalam, namun dirinya tidak mengetahui harus mengungkapkan pada 

siapa. CA sering menangis saat mandi di dalam kamar mandi, hal ini ia 

lakukan agar tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa dirinya sedang 

menangis, karena CA merasa tidak memiliki ‘teman’ yang dirasa mampu 
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untuk mengerti isi hatinya. Selain itu juga CA merasa takut dengan ayah 

karena sering diancam jika bertemu dengan ibunya. Hal ini semakin 

membuat CA menjadi pribadi yang sangat tertutup. Setelah tiga bulan 

berlalu, CA kembali pulang ke rumah untuk tinggal dengan ayah dan kakak 

kedua CA. 

Tahap depression ini bersamaan terjadi dengan tahap anger, 

dimana CA marah karena keadaan ini adalah kesalahan orang tua CA tapi 

dirinya mempertanyakan kenapa harus dirinya yang disalahkan oleh orang 

lain sehingga membuat dirinya dijauhi oleh orang lain. CA pun juga tidak 

memiliki siapapun untuk mencurahkan isi hatinya, maka CA 

mengungkapkan kemarahannya melalui sosial media Facebook pada saat 

itu. Bahkan hal tersebut dilakukan CA secara sengaja agar kakak CA 

mengetahuinya dan menyalurkannya pada ibu CA, karena pada saat itu 

hanya kakak tertua CA saja yang mampu berkomunikasi dengan ibu CA 

(pada saat itu kakak tertua CA sudah menikah dan tidak tinggal bersama 

CA lagi). Pada tahap ini, CA sering bertemu dengan sang ibu secara diam-

diam di sekolah dengan bantuan guru BK di sekolah SMP di mana CA 

bersekolah. Pada saat SMP pun CA dilarang untuk berpacaran namun CA 

berontak dan melanggar aturan tersebut dengan tetap berpacaran dengan 

seseorang, karena CA merasa CA membutuhkan seseorang untuk menjadi 

teman cerita. 

Tahap depression dan tahap anger ini semakin lama semakin 

hilang dengan tinggalnya kembali CA dengan sang ibu setelah kurang lebih 

dua sampai tiga tahun perceraian terjadi. Hal ini dikarenakan ayah CA 

ditugaskan untuk bekerja di luar kota dan hanya pulang saat weekend, 

sehingga tidak ada sosok orang tua yang bisa menjaga CA dan kakak 
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kedua CA saat itu. Selain itu, saudara CA memberi pengertian pada ayah 

CA bahwa CA tetap membutuhkan sosok ibu dalam hidupnya, ditambah 

CA sedang berada pada masa pubertas. Maka hari-hari mulai kembali 

seperti dahulu sebelum perceraian, ditambah lagi dengan ramainya rumah 

CA saat itu, yaitu kakak CA yang telah menikah bersama suami dan anak 

kembali ke rumah tersebut, lalu ada adik dari ibu CA beserta anaknya yang 

tinggal bersama di rumah tersebut. Perasaan depresi dan marah dari CA 

mulai menghilang.  

Orang tua CA mulai terbiasa kembali untuk hidup bersama, 

sehingga kedua belah pihak dan didukung oleh keluarga mencoba untuk 

rujuk kembali, namun ternyata hal tersebut tidak berhasil karena keduanya 

kembali terlibat perselisihan dan akhirnya memutuskan untuk benar-benar 

berpisah. Pada saat itulah, CA memasuki tahap acceptance. Hal ini 

dikarenakan kedua orang tua CA sudah pernah mengupayakan untuk 

kembali, namun memang tidak bisa dipersatukan dan CA pun menyadari 

hal tersebut. Kedua kakak CA juga memberikan kekuatan pada CA agar 

bisa menerima keadaan, setidaknya CA dan kakak-kakaknya sudah diberi 

kesempatan kedua kalinya untuk merasakan tinggal dengan ayah dan ibu 

yang utuh. Setelah CA dapat menerima diri (memasuki tahap acceptance), 

CA menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan lebih legowo. Selain itu, CA 

menjadi lebih terbuka dengan orang lain. Sebelum menerima diri, CA 

menutup diri dengan keadaan yang dimiliki dan malu untuk bercerita, 

namun sekarang CA menerima dirinya bahwa memang perceraian orang 

tua menjadi bagian dalam hidupnya dan bersedia membagikan 

pengalamannya ke orang lain dan bercerita dengan orang lain jika ada 

masalah yang terjadi. 
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Walaupun CA sudah dapat menerima diri, tahap anger dan tahap 

depression masih sesekali muncul kembali saat ini dalam kehidupan CA 

jika terdapat suatu situasi tertentu terjadi dalam diri CA. Situasi tersebut 

misalnya saat CA mengalami kegagalan juga saat CA mengalami hal yang 

sulit dan berat, seperti ditinggalkan orang lain. CA menyalahkan bahwa 

kegagalan yang dialami saat ini adalah akibat perceraian orang tuanya 

dahulu. CA menjadi seseorang yang minder. CA merasa marah karena 

dulu orang tua tidak mengajarkan mengenai kepercayaan diri melainkan 

meninggalkannya seorang diri, namun perasaan itu tidak berlangsung lama 

dan CA mengungkapkan perasaan tersebut dengan menangis, karena 

dengan menangis CA menjadi lebih lega. Selain itu, CA juga mengeluarkan 

emosi tersebut dengan bercerita dengan orang terdekat CA. 

3) Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri 

Terdapat beberapa hal yang sekiranya memengaruhi CA dalam 

mencapai penerimaan diri. CA mengaku bahwa dirinya bangga dengan 

beberapa pencapaian yang telah ia raih dalam kehidupannya. Yang 

pertama ialah CA tidak pernah tinggal kelas. Hal tersebut dianggap CA 

sebagai sebuah pencapaian karena riwayat pendidikan kedua kakak CA 

yang keduanya merupakan anak bermasalah di sekolah dan keduanya 

juga pernah tinggal kelas saat bersekolah. Masuk ke Fakultas Psikologi 

juga merupakan pencapaian CA, karena CA bisa menemukan jalannya 

sendiri selama belajar di Fakultas Psikologi dan juga dalam perjalanan 

studinya pun di Fakultas Psikologi, CA terhitung lancar dan tidak 

bermasalah. CA juga menjadi pribadi yang aktif di gereja dan juga pandai 

memasak. Selain itu, dapat melewati cobaan perceraian orang tua dengan 

cara CA sendiri merupakan sebuah pencapaian yang CA rasakan. 
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Walaupun CA terkadang masih merasakan kesedihan dan keterpurukan, 

namun CA bisa melalui itu semua dan itulah yang membuat CA menjadi 

pribadi yang kuat. 

CA memiliki beberapa harapan yang ingin ia capai dikemudian hari, 

yaitu CA ingin membangun keluarga yang utuh. CA berharap agar apa 

yang telah terjadi dan menimpa dirinya saat ini menjadi pelajaran bagi 

dirinya dalam membina keluarga dikemudian hari dan kejadian 

menyakitkan ini tidak dirasakan oleh anak-anaknya di masa depan. Usaha 

CA dalam mencapai harapan tersebut adalah dengan belajar mengenai 

pernikahan melalui sudut pandang gereja. CA dan pasangan CA saat ini 

juga belajar untuk mendekatkan diri pada Tuhan sehingga CA dan 

pasanganpun banyak mendapatkan bekal dari tokoh-tokoh gereja yang 

mengajarkan tentang bagaimana menjadi pasangan yang kuat. CA juga 

ingin menjadi istri yang baik bagi suami dan juga ingin menjadi ibu yang 

baik bagi anak-anaknya. Selain itu, CA menginginkan pekerjaan yang 

sesuai dengan dirinya. CA menginginkan untuk memiliki sebuah penitipan 

anak, dengan begitu CA tidak harus bekerja berjauhan dengan sang anak 

dan sesuai dengan kesukaan yang ada dalam diri CA. CA sudah 

melakukan beberapa usaha dalam mencapai cita-citanya tersebut yaitu 

dengan membekali diri dengan bekerja di sebuah biro psikologi yang 

berkaitan dengan anak, lalu juga mulai mencari info mengenai perizinan 

untuk membuka sebuah penitipan anak. 

Tidak heran dalam usaha mewujudkan harapan dan cita-cita, 

terdapat hambatan-hambatan. Terdapat beberapa hambatan pula yang 

menghambat CA dalam mencapai harapan dan cita-citanya, yaitu pikiran 

ragu dan tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam mencapai harapan 
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dan cita-cita tersebut, serta adanya rasa malas yang kadang masih 

menghampiri diri CA, namun CA memberikan perlakuan yang baik pada 

dirinya agar dirinya dapat kembali semangat dalam mencapai cita-cita. 

Hambatan juga dialami oleh CA dalam usahanya mencapai keluarga yang 

utuh. Sesekali pertengkaran antara CA dan pasangan membuat CA ragu 

apakah pasangan tersebut memang pasangan yang ditakdirkan untuk 

dirinya atau tidak, namun CA dan pasangan bisa melalui tersebut dengan 

membicarakan secara baik-baik penyelesaian dari masalah tersebut. 

Perceraian orang tuapun memberikan hambatan secara tidak langsung 

pada diri CA, karena dengan perceraian orang tua tersebut CA menjadi 

pribadi yang minder atau tidak percaya diri dan mudah ragu. 

Tentu dalam perjalanannya, hidup CA tidak selalu berjalan dengan 

pencapaian, namun juga disertai dengan kegagalan. Kegagalan tersebut 

misalnya dalam masalah skripsi yang sedang ia jalani saat ini, CA merasa 

gagal dan merasa salah mengambil keputusan memilih dosen 

pembimbing, karena ternyata dengan dosen tersebut membuat 

perkembangan skripsi CA menjadi lama sehingga tertinggal jauh dengan 

teman-temannya, namun hal itu tidak membuat CA terpuruk dalam 

kesedihan. Ada kegagalan yang membuat CA terpuruk dalam kesedihan, 

yaitu menyangkut masalah perceraian orang tua dan juga saat CA gagal 

membawa diri dalam lingkungan, hal itu terjadi saat CA merasa tidak 

percaya diri dengan dirinya dan juga perasaan takut ditinggalkan oleh 

orang lain seringkali mengganggu pikiran CA dalam membawa diri ke 

dalam lingkungan. CA berusaha mengatasi kegagalan tersebut dengan 

berdiskusi dengan teman-teman dan mencari literatur di internet (berkaitan 

dengan skripsi). CA juga sering bermain ke rumah saudara untuk 
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menghilangkan rasa kesepian apabila CA merasa takut ditinggalkan oleh 

orang lain. 

Beruntungnya, CA memiliki teman-teman dan saudara yang 

mendukung CA dalam melewati segala permasalahan hidupnya. 

Merekapun membantu CA dalam usahanya mencapai cita-cita. Mereka 

siap untuk menjadi pendengar yang baik apabila CA membutuhkan tempat 

untuk mencurahkan isi hatinya, juga memberikan solusi yang bijak untuk 

CA. Perlakuan teman-teman dan saudara CA tersebut mampu 

meringankan beban CA dan membuatnya menjadi tenang serta mampu 

melewati masalah yang sedang dihadapi, termasuk masalah perceraian 

kedua orang tua CA. Mereka mendukung CA dalam melewati 

permasalahan ini dengan mengatakan bahwa permasalahan inilah yang 

membuat CA menjadi kuat dan lebih kuat dari orang lain yang tidak 

mengalami permasalahan seperti yang dialami CA. 

Walaupun begitu, CA juga pernah mendapatkan perlakuan yang 

buruk dari orang lain, misalnya tetangga CA. Tetangga CA melalui 

perantara ayahnya mengatakan bahwa CA sering pulang malam dan CA 

juga sering dijemput dengan mobil yang berbeda, padahal CA sering 

pulang malam karena adanya banyak kegiatan di kampus yang membuat 

CA pulang malam dan mobil berbeda-beda yang menjemput CA setiap hari 

adalah mobil yang dipesan melalui aplikasi ojek online. CA juga sering 

mendapatkan pertanyaan sensitif mengenai perceraian orang tuanya. CA 

menanggapi kritikan dari tetangganya dengan santai dan tidak diambil 

pusing, karena tetangga CA tersebut tidak mengetahui dengan pasti apa 

yang sebenarnya terjadi. Apabila kritikan tersebut memang sesuai dan baik 

untuk dirinya maka kritikan tersebut diterima dan menjadikan kritikan 
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tersebut sebagai motivasi untuk berusaha menjadi lebih baik, namun 

apabila kritik tersebut tidak sesuai dengan dirinya maka CA tidak 

menanggapi kritikan tersebut karena orang yang memberikan kritik 

tersebut tidak mengetahui secara jelas mengenai apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh CA. 

Tidak jarang tekanan emosi yang berat sering dialami CA dari 

keadaan dalam rumah. Tekanan emosi tersebut adalah CA harus 

menghadapi ayahnya seorang diri di rumah karena CA hanya tinggal 

berdua dengan sang ayah. CA merasa ditinggalkan oleh anggota 

keluarganya yang lain dalam menghadapi ayahnya. CA menghadapi 

tekanan tersebut dengan sabar dan mencurahkan isi hatinya dengan orang 

lain (saudara, kakak, dan juga teman-teman). Hal itu dirasa CA cukup 

membantu dalam menghadapi ayahnya di rumah. 

CA memiliki seorang figur yang dijadikan panutan dalam 

menghadapi kasus perceraian orang tua ini, yaitu sang ibu. CA menjadikan 

sang ibu sebagai sosok figur yang dijadikan panutan karena ibu CA 

merupakan pribadi yang kuat dan sabar. CA salut dengan kesabaran, 

keteguhan, dan ketekunan sang ibu dalam berdoa. Adanya masalah yang 

menghadang maupun tidak adanya masalah, ibu CA tetap tekun berdoa 

dan aktif melakukan pelayanan di gereja. Selain itu, CA memiliki hobi 

memasak dan figur sang ibu pula yang dijadikan panutan oleh CA selama 

ini sehingga CA juga pandai dalam memasak. 

Pola asuh dari kedua orang tua CA berbeda antara sang ayah dan 

sang ibu. Pola asuh dari ayah CA cenderung otoriter namun juga permisif 

pada beberapa hal. Ayah CA keras dengan menuntut CA untuk harus 

mengikuti kemauan ayahnya, sehingga seringkali CA tidak dapat 
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menentukan pilihannya sendiri karena harus menuruti keinginan ayahnya, 

namun ayah CA membebaskan CA jika ia ingin membeli suatu barang 

ataupun makanan. Pola asuh dari ibu CA cenderung demokratis namun 

juga otoriter pada beberapa hal, khususnya jika dalam hal belajar ibu CA 

sangat menekan CA untuk dapat terus belajar, karena CA menyangka 

bahwa memang hanya dirinya yang pendidikannya dapat dikatakan 

berhasil dibandingkan kakak-kakanya. 

CA memiliki standar-standar nilai yang diterapkan dirinya dalam 

menjalani kehidupan CA sehari-hari, yaitu CA berusaha untuk tidak 

mencampuri kehidupan orang lain. CA merasa bahwa dirinya sudah 

memiliki permasalahan sendiri sehingga dirinya akan fokus dalam 

menyelesaikan masalahnya sendiri. CA juga menerapkan nilai dalam 

dirinya bahwa seburuk apapun orang tuanya, CA memiliki kewajiban untuk 

menghormati mereka sebagai orang tua. Tidak ada orang tua yang ‘kurang 

ajar’, yang ada hanyalah orang tua yang melakukan kesalahan. Hal ini pula 

yang mendukung CA dalam penerimaan diri walaupun memiliki orang tua 

yang bercerai. 

CA memahami dirinya mengenai kelebihan dan kelemahan yang 

ada dalam dirinya. CA memahami bahwa dirinya memiliki kelemahan, yaitu 

minder atau kurang percaya diri, boros, kurang tegas terhadap orang lain, 

dan juga sering membandingkan dirinya dengan orang lain, padahal hal 

tersebut akan semakin membuat dirinya menjadi minder atau tidak percaya 

diri. Walaupun begitu, CA dapat menerima dirinya dengan segala 

kelemahan yang ia miliki. CA juga memahami bahwa dirinya memiliki 

kelebihan, yaitu sabar, teliti, pandai dalam memasak, memiliki kelebihan 

dalam berelasi dengan anak kecil, dan juga ramah. Kelebihan itupun 
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dimanfaatkan CA untuk berjualan makanan,  kedekatannya dengan anak 

kecil  mendukung CA dalam mencapai cita-citanya, dan juga CA memiliki 

teman yang banyak. 

c. Hasil observasi 

Pada saat pertama kali peneliti datang, CA menyambut peneliti dengan 

ramah dan mempersilakan peneliti masuk ke dalam rumahnya. Ketika peneliti 

masuk ke dalam rumah, kondisi rumah rapi dan tidak berantakan, barang-

barang diletakkan pada tempatnya yang sesuai. Pada setiap pertemuan, baik 

pertemuan pertama, kedua, maupun ketiga, CA selalu menyuguhkan peneliti 

dengan makanan dan minuman yang berganti-ganti setiap pertemuan. CA 

memperlakukan peneliti dengan sangat baik pula. Setiap pertemuanpun, CA 

berada dalam kondisi yang sehat secara fisik. Pada pertemuan pertama, CA 

memakai kaos hijau polos dan celana pendek berwarna hitam sepanjang 

separuh paha, pada pertemuan kedua CA memakai kaos berwarna biru 

dengan gambar kartun dan celana pendek berwarna abu-abu sepanjang 

mendekati lutut, sedangkan pada pertemuan ketiga CA menggunakan daster 

panjang dengan motif batik. 

Perilaku CA saat melakukan wawancara adalah CA menjawab setiap 

pertanyaan dengan lancar. CA juga memberikan jawaban sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan dan tidak melenceng ke arah-arah yang tidak 

ditanyakan oleh peneliti. CA memberikan jawaban dan penjelasan secara 

panjang dan jelas, sehingga peneliti dapat memahami dengan benar mengenai 

apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh CA. Pada saat wawancara, CA 

juga melakukan kontak mata dengan peneliti dan hanya beberapa melihat ke 

arah lain saat CA sedang berusaha mengingat peristiwa yang terjadi dahulu. 

Terdapat beberapa emosi kesedihan yang dikeluarkan CA saat membahas 
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mengenai beberapa hal, yaitu saat membahas mengenai ibunya dan mengenai 

hubungan dengan pasangan CA saat ini. CA menangis saat membahas 

mengenai kedua hal tersebut. 

Pada saat wawancara, CA beberapa kali berinteraksi dengan orang lain 

selain peneliti. CA berinteraksi dengan sang kakak ketika kakak datang ke 

rumah CA. CA menyambut kedatangan kakak tersebut dan menanyakan 

maksud dan tujuan kakaknya datang ke rumah. CA juga mengenalkan peneliti 

pada kakak CA. Selain itu, CA juga berinteraksi dengan pasangan CA yang 

pada pertemuan kedua datang ke rumah CA. CA menyambut kedatangannya 

dan mengenalkannya pada peneliti. CA menjelaskan dengan baik bahwa 

peneliti merupakan teman CA yang sedang melakukan wawancara dengan 

CA. CA pun mencairkan suasana dengan melibatkan peneliti dan 

pasangannya untuk berkomunikasi secara bersama-sama. Interaksi dengan 

ayah CA juga dapat peneliti amati saat melakukan wawancara. CA 

berkomunikasi dengan baik pada ayahnya, CA datang ke ayahnya jika sang 

ayah memanggil dan membutuhkan CA. Cara CA dalam berbicara pada 

ayahnya pun juga sopan. Saat berinteraksi dengan orang lain, CA tidak 

bersikap malu-malu, melainkan CA mampu menjawab pertanyaan mereka 

dengan tegas dan cepat terhadap pembicaraan yang diajukan oleh orang lain. 

CA juga mampu untuk memulai sebuah pembicaraan. 

d. Hasil triangulasi 

CA adalah individu yang periang. Sesaat setelah perceraian terjadi, 

perubahan yang dinampakkan pada diri CA adalah menjadi lebih muram jika 

CA sedang mengalami masalah dan lebih pendiam, namun saat CA bermain 

ke rumah saudara dan kembali bertemu dengan saudara sepupu CA, CA 

kembali menjadi periang kembali. Hubungan CA setelah perceraian terjadi 
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pastinya memberikan jarak antara CA dengan sang ibu. Segala sesuatu yang 

dahulu dilakukan bersama ibu, tidak bisa dilakukan lagi karena berpisahnya 

kedua orang tua CA dan CA yang tinggal dengan sang ayah, sehingga setelah 

perceraian terjadi CA menjadi lebih dekat dengan ayah. CA mendapat 

perlakuan yang baik dari saudara CA, tante dari CA menjadi pengganti ibu bagi 

CA karena saat CA tinggal bersama tante, CA dianggap seperti anak sendiri 

oleh tantenya. Kebetulan, tante CA juga memiliki anak yang seumuran dengan 

CA sehingga CA tidak merasa kesepian saat berada di rumah tersebut. 

Menurut pengakuan tante CA, CA pernah mengalami tahap anger, 

namun CA mendapatkan perlakuan yang baik dari lingkungan sehingga CA 

tidak semakin terpuruk dengan keadaan, keluarga dari tante CA juga 

memperlakukan CA dengan baik, mendengarkan CA apabila CA sedang 

mengalami masalah, memberikan solusi untuk CA sehingga CA tidak merasa 

sendiri dalam menghadapi masalahnya. CA juga pernah berada di tahap 

depression, namun hak itu tidak selalu terjadi. Tante CA mengatakan hal itu 

terjadi pada saat CA memiliki masalah di sekolah namun CA tidak bisa 

bercerita dengan orang tuanya (khususnya ibu), sehingga CA merasa sedih 

dan merasa bahwa dirinya ‘sendiri’. Hal ini juga terjadi karena menurut tante 

CA, anak seumuran CA saat remaja dan pubertas memang sangat 

membutuhkan sosok seorang ibu dalam mendampingi setiap perubahan 

dalam diri CA, namun hal itu tidak bisa dirasakan oleh CA karena perceraian 

orang tua yang terjadi dan menghalangi CA untuk dekat dengan ibunya. 

Setelah beberapa tahap yang dilalui CA, akhirnya CA memasuki tahap 

acceptance. Hal ini terjadi karena CA memang mengetahui dan menyadari 

bahwa memang keputusan perceraian itulah yang terbaik untuk kedua orang 

tuanya. Perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah CA dapat menerima diri 
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adalah CA menjadi lebih memiliki hati yang lapang. Hal ini dapat terjadi juga 

karena dukungan dari lingkungan sekitar CA, khususnya keluarga dalam 

memberikan dukungan bagi CA. Seluruh keluarga besar CA siap memberikan 

telinga mereka untuk mendengarkan cerita CA. Hal ini dilakukan agar CA tidak 

merasa sendiri dalam melalui cobaan hidup ini, sehingga CA tidak terjatuh 

pada hal-hal yang tidak diinginkan karena ada keluarga yang siap membantu 

CA dalam suka maupun duka. 

e. Analisa kasus subjek CA 

Subjek pertama pada penelitian ini adalah subjek CA, seorang 

perempuan berusia 21 tahun yang sedang menempuh pendidikan S1 di suatu 

universitas swasta Semarang. CA memiliki hobi menonton film, memasak dan 

juga menyanyi, sedangkan keseharian CA adalah mengerjakan skripsi dan 

pelayanan di gereja. CA merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Pada 

pertemuan pertama, wawancara dilakukan di rumah subjek dan subjek 

menggunakan kaos hijau polos dan celana pendek berwarna hitam. Subjek 

menyambut kedatangan peneliti saat peneliti baru saja sampai di rumah subjek 

dan menyiapkan minuman dan makanan suguhan untuk peneliti. Perceraian 

kedua orang tua subjek telah terjadi sejak sebelas tahun yang lalu. Saat itu, 

subjek berusia sepuluh tahun dan sedang duduk di bangku SMP. 

Ketidakharmonisan kedua orang tua subjek sudah terjadi sejak ia duduk di 

bangku SD. Mengingat umur subjek yang masih kecil, orang tua tidak 

melibatkan subjek dalam pengambilan keputusan untuk bercerai dan akibat 

perceraian tersebut, subjek tinggal bersama ayah dan tinggal terpisah dengan 

sang ibu. 

Hubungan subjek dengan ayah sebelum perceraian cenderung tidak 

dekat dan menjadi lebih dekat setelah perceraian terjadi Hubungan kedekatan 
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antara subjek dan ayah mulai bertumbuh karena keduanya saling 

membutuhkan dalam menjalani kesehariannya. Walaupun begitu, subjek tetap 

merasa sulit untuk terbuka dengan ayah karena subjek merasa bahwa terdapat 

beberapa hal hanya dapat dimengerti oleh wanita. Perbedaan yang dirasakan 

subjek pada ayah sebelum dan sesudah terjadi perceraian adalah sikap 

ayahnya menjadi lebih over protective, karena ketakutan dari ayah subjek jika 

subjek membenci sang ayah dan pergi meninggalkan ayahnya. 

Hubungan subjek dengan sang ibu sebelum perceraian terbilang dekat, 

karena banyak kegiatan yang dilakukan subjek bersama dengan ibu dalam 

kesehariannya, seperti memasak, membantu berjualan di kantin sekolah, dan 

lain-lain. Setelah perceraian terjadi, hubungan subjek dan ibu menjadi jauh 

karena terhalang oleh jarak dan sesaat setelah perceraian terjadi, subjek tidak 

diizinkan untuk bertemu maupun melakukan kontak dengan sang ibu oleh 

ayahnya selama kurang lebih dua tahun. Maka dari itu subjek dengan ibunya 

melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Seiring berjalannya waktu, 

subjek diperbolehkan oleh ayahnya untuk melakukan kontak dengan ibunya. 

Walaupun begitu, jarak yang terpisah antara subjek dan sang ibu menjadi 

penghalang subjek untuk dapat berhubungan secara leluasa. 

Hubungan subjek dengan saudara kandungnyapun mengalami 

perubahan. Sebelum perceraian terjadi, kakak subjek memiliki sikap yang acuh 

tak acuh terhadap adiknya, karena kakak subjek merasa sudah ada orang tua 

yang merawat dan mengurus subjek. Setelah perceraian terjadi, kakak subjek 

membantu sang ayah menjaga adiknya dalam bentuk perhatian yang diberikan 

kesehariannya. Selain itu, subjek juga menjadi lebih dekat dengan sang kakak 

dengan menceritakan banyak hal dengan kakaknya, karena subjek merasa 
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jarak usia yang tidak terlalu jauh (dibandingkan dengan subjek dan ayahnya) 

membuat subjek menjadi lebih nyaman untuk bercerita dengan sang kakak. 

Sesaat setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa hal yang dialami 

subjek, yaitu menarik diri dari lingkungan sosial dan tidak ingin percaya dengan 

orang lain, karena ia merasa bahwa orang tua yang dekat dengannya bisa 

melukai dirinya, apalagi orang lain yang tidak dekat dengannya, bahkan tidak 

memiliki hubungan darah dengannya. Terdapat beberapa tahapan yang 

dialami oleh subjek dalam proses penerimaan diri. Tahapan pertama adalah 

tahap denial. Subjek menganggap bahwa orang tuanya tidak sesungguhnya 

berpisah melainkan hanya menenangkan diri bagi kedua belah pihak. Hingga 

pada akhirnya kedua orang tua subjek benar-benar berpisah dan bercerai. 

Sesaat setelah perceraian, subjek tinggal dengan saudara (tante beserta 

suami dan anaknya) dari ayah subjek selama tiga bulan agar subjek tidak kaget 

dengan perubahan dan terbiasa hidup tanpa ibu. 

Tinggalnya subjek dengan saudaranya tersebut membuat subjek 

memasuki tahap depression, karena subjek melihat secara langsung 

hubungan ibu dan anak yang subjek harapkan. Subjek merasa iri dan sedih 

karena dirinya tidak bisa merasakan hal tersebut dengan sang ibu. Pada tahap 

ini, subjek sering menangis saat mandi di dalam kamar mandi, hal ini ia lakukan 

agar tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa dirinya sedang menangis, 

karena subjek merasa tidak memiliki ‘teman’ yang dirasa mampu untuk 

mengerti isi hatinya. Hal ini semakin membuat subjek menjadi pribadi yang 

sangat tertutup. 

Tahap depression bersamaan dengan terjadinya tahap anger, dimana 

subjek marah dengan keadaan namun tidak memiliki siapapun untuk 

mencurahkan isi hatinya, maka subjek mengungkapkan kemarahannya 
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melalui sosial media Facebook pada saat itu. Bahkan hal tersebut dilakukan 

subjek secara sengaja agar kakak subjek mengetahuinya dan menyalurkannya 

pada ibunya, karena pada saat itu hanya kakak tertua subjek saja yang mampu 

berkomunikasi dengan ibu (pada saat itu kakak tertua subjek sudah menikah 

dan tidak tinggal bersama subjek lagi). Pada tahap ini, CA sering bertemu 

dengan sang ibu secara diam-diam di sekolah dengan bantuan guru BK di 

sekolah SMP di mana subjek bersekolah. Pada saat SMP pun subjek dilarang 

untuk berpacaran namun subjek berontak dan melanggar aturan tersebut 

dengan tetap berpacaran dengan seseorang, karena subjek merasa 

membutuhkan seseorang untuk menjadi teman cerita. 

Tahap depression dan tahap anger ini semakin lama semakin hilang 

dengan tinggalnya kembali subjek dengan sang ibu setelah kurang lebih dua 

sampai tiga tahun perceraian terjadi. Maka hari-hari mulai kembali seperti 

dahulu sebelum perceraian, ditambah lagi dengan ramainya rumah subjek saat 

itu, yaitu kakak subjek yang telah menikah bersama suami dan anak kembali 

ke rumah tersebut, lalu ada adik dari ibu subjek beserta anaknya yang tinggal 

bersama di rumah tersebut. Perasaan depresi dan marah dari subjek perlahan 

mulai menghilang. 

Kedua orang tua subjek mencoba untuk rujuk kembali, namun ternyata 

hal tersebut tidak berhasil karena keduanya kembali terlibat perselisihan 

hingga akhirnya memutuskan untuk benar-benar berpisah. Pada saat itulah, 

subjek memasuki tahap acceptance. Hal ini dikarenakan kedua orang tua 

subjek sudah pernah mengupayakan untuk kembali, namun memang tidak 

bisa dipersatukan dan subjek pun menyadari hal tersebut. Setelah subjek 

dapat menerima diri, subjek menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan lebih legowo. 

Subjek menjadi lebih terbuka dengan orang lain. 
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Walaupun subjek sudah dapat menerima diri, tahap anger dan tahap 

depression masih sesekali muncul kembali saat ini dalam kehidupan subjek 

jika terdapat suatu situasi tertentu terjadi dalam diri subjek. Situasi tersebut 

misalnya saat subjek mengalami kegagalan juga saat subjek mengalami hal 

yang sulit dan berat, seperti ditinggalkan orang lain. Subjek menyalahkan 

bahwa kegagalan yang dialami saat ini adalah akibat perceraian orang tuanya 

dahulu sehingga subjek menjadi minder. Subjek merasa marah karena dulu 

orang tuanya tidak mengajarkan mengenai kepercayaan diri melainkan 

meninggalkannya seorang diri, namun perasaan itu tidak berlangsung lama 

dan subjek mengungkapkan perasaan tersebut dengan menangis, karena 

dengan menangis subjek menjadi lebih lega. Selain itu, subjek juga 

mengeluarkan emosi tersebut dengan bercerita dengan orang terdekat. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi subjek dalam 

pencapaian penerimaan diri, yaitu pemaham diri yang baik, pengaruh 

kesuksesan (subjek tidak pernah tinggal kelas, masuk ke Fakultas Psikologi, 

aktif di gereja, pandai memasak, dan mampu melewati pencobaan perceraian 

kedua orang tuanya), harapan yang realistis, sikap yang menyenangkan dari 

masyarakat, bebas dari hambatan lingkungan, identifikasi dengan individu 

yang memiliki penyesuaian diri baik, dan konsep diri yang stabil. 

f. Intensitas tema 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Tahap denial ++ Subjek CA mengalami tahap 
denial pada saat kedua orang tua 
CA akan bercerai 

2 Tahap anger +++ Subjek CA mengalami tahap 
anger pada saat kedua orang 
tuanya bercerai dengan banyak 
melakukan perlawanan terhadap 
aturan yang ditetapkan oleh sang 
ayah. Saat ini, subjek seringkali 
mengalami tahap anger jika 
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subjek berada pada situasi 
tertentu 

3 Tahap bargaining - Subjek CA tidak mengalami tahap 
bargaining 

4 Tahap depression +++ Subjek CA mengalami tahap 
depression sesaat setelah kedua 
orang tuanya bercerai dan subjek 
tinggal dengan saudaranya.  
Saat ini, subjek juga seringkali 
mengalami tahap ini jika subjek 
dihadapkan pada situasi tertentu 

5 Tahap acceptance +++ Subjek CA mengalami tahap 
acceptance setelah kedua orang 
tuanya berusaha bersatu kembali 
namun gagal, saat itulah subjek 
dapat menerima 

6 Pemahaman diri ++ Subjek CA memahami kelemahan 
maupun kelebihan yang ada 
dalam dirinya 

7 Harapan yang realistis +++ Subjek CA memiliki harapan yang 
sesuai dengan kemampuannya 

8 Bebas dari hambatan 
lingkungan 

++ Subjek bebas dari hambatan 
lingkungan karena dukungan dari 
lingkungan  

9 Sikap yang 
menyenangkan dari orang 
lain 

+++ Subjek CA memiliki teman-teman 
yang tidak membeda-bedakan 
dirinya dengan orang lain 

10 Bebas dari tekanan emosi - Subjek CA memiliki tekanan 
emosi yang berasal dari dalam 
rumah saat CA harus menghadapi 
ayahnya seorang diri 

11 Pengaruh kesuksesan ++ Subjek CA merasa bangga 
dengan dirinya yang selalu naik 
kelas dan bisa melewati 
permasalahan ini 

12 Figur yang dijadikan 
panutan 

+++ Sang ibu dijadikan CA sebagai 
figur yang dijadikan panutan 
dalam melewati permasalahan 
kedua orang tuanya tersebut 

13 Perspektif diri ++ CA menerima kritik yang berasal 
dari sudut pandang orang lain dan 
berusaha untuk memperbaikinya 

14 Pola asuh orang tua - Pola asuh orang tua cenderung 
otoriter 

15 Konsep diri +++ CA memiliki standar yang 
diterapkan, yaitu dengan tidak 
mencampuri urusan orang lain 

Keterangan 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 
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Bagan 4.1. Dinamika Penerimaan Diri Subjek CA 

 

4.4.2. Subjek SS 

a. Identitas subjek 

1) Nama inisial    : SS 

2) Jenis kelamin    : Perempuan 
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3) Usia     : 21 tahun 

4) Pendidikan yang sedang ditempuh : S1 (semester 8) 

5) Hobi     : Menyanyi dan menonton film 

6) Aktivitas sehari-hari   : Menyelesaikan skripsi 

7) Anak ke    : Anak pertama dari dua bersaudara 

b. Hasil wawancara 

1) Gambaran umum mengenai terjadinya perceraian serta relasi subjek 

sebelum dan sesudah perceraian 

SS merupakan seorang perempuan berusia 21 tahun dan saat ini 

sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta 

Yogyakarta. SS merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang mana 

berjenis kelamin perempuan pula. Kegiatan sehari-harinya lebih banyak 

dihabiskan di dalam rumah ketimbang di luar rumah. Perceraian kedua 

orang tua SS terjadi pada tahun 2015 dan saat itu SS sedang duduk di 

bangku kelas tiga SMA akhir. Pada saat perceraian terjadi, usia SS 

terbilang cukup dewasa dalam memahami situasi yang terjadi pada kedua 

orang tuanya, ibu SS pun melibatkan SS dan adiknya dalam 

pertimbangannya untuk bercerai dengan ayahnya. Permasalahan yang 

terjadi antar kedua orang tua SS sudah terjadi sejak lama, bahkan sudah 

memiliki niat untuk bercerai sejak tahun 2011, namun kedua orang tua SS 

tidak memutuskan untuk bercerai pada saat itu karena SS dan adiknya 

masih kecil, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan kedua orang tua 

SS. Saat ini, SS tinggal dengan ibu beserta adiknya.  

Hubungan SS dengan sang ayah sebelum perceraian terbilang 

tidak cukup dekat. SS dan ayahnya jarang berkomunikasi mengenai hal-

hal yang mendalam, melainkan hanya berkomunikasi seadanya. Hal ini 



64 

 

 
 

dikarenakan ayah SS lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan 

pulang ketika malam hari. Hubungan SS setelah perceraian dengan sang 

ayah menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya walaupun komunikasi 

hanya dijalin melalui media sosial seperti Whatsapp. Perbedaan yang 

dirasakan SS pada diri ayah sebelum dan setelah perceraian adalah 

berubahnya sikap cuek dari ayahnya. Dahulu, ayah SS cenderung cuek 

dengan segala kegiatan yang dilakukan SS, namun setelah perceraian 

terjadi ayah SS lebih sering menanyakan mengenai kabar, kegiatan dan 

juga berkaitan dengan pasangan SS. SS merasa hal ini dapat terjadi 

karena adanya jarak yang memisahkan membuat sang ayah ingin tetap 

berkomunikasi dan mengetahui kabar dari anak-anaknya. 

Hubungan SS dengan sang ibu sudah terjalin dekat sejak dahulu 

sebelum perceraian terjadi. Tidak ada perubahan sikap yang terjadi dalam 

diri ibu SS kepada SS, sehingga tidak ada perubahan pula dalam 

hubungan SS terhadap ibunya. Justru saat ini SS merasa senang tinggal 

dengan sang ibu setelah perceraian terjadi, karena tidak ada pertengkaran 

lagi yang terjadi di dalam rumah, sehingga SS menjadi lebih nyaman dan 

bebas berada di rumah. Walaupun begitu, SS tetap merasa kehilangan 

dalam segi keamanan karena saat ini tidak ada anggota laki-laki lagi yang 

tinggal dalam rumah tersebut, sehingga hal ini memaksa SS, adik SS, dan 

juga ibu  SS untuk lebih mandiri dan berani dalam menghadapi situasi yang 

biasanya dilakukan oleh ayahnya. 

Hubungan SS dengan sang adik sebelum dan sesudah perceraian 

tidak banyak mengalami perubahan. Keduanya sudah dekat sebelum 

perceraian terjadi, namun setelah perceraian terjadi hubungan SS dan 

adiknya menjadi lebih dekat, karena dahulu sang ayah biasa menjemput 
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adik SS selepas sekolah dan sekarang SS yang mengantar dan 

menjemput adiknya selepas sekolah. Banyak kegiatan pula yang dilakukan 

SS dengan adiknya. Selain itu, hubungan SS dengan lingkungan 

sekitarpun terjalin baik sebelum dan setelah perceraian. Bahkan teman-

teman SS membantu SS dalam melupakan masalah yang terjadi di rumah, 

mendukung SS untuk terus semangat walaupun kedua orang tuanya telah 

bercerai, dan tidak membeda-bedakan SS dengan teman lain yang 

memiliki keluarga utuh. 

2) Tahapan penerimaan diri 

Sebelum perceraian terjadi, SS merupakan individu yang manja, 

bandel, mudah tersentuh, dan mudah menangis. Dampak yang terjadi 

pada diri SS sesaat setelah perceraian terjadi adalah SS menjadi pribadi 

yang lebih emosional. SS menjadi mudah marah dan lebih sensitif terhadap 

hal-hal yang sepele. Sebenarnya tidak terdapat perubahan yang signifikan 

pada diri SS, namun dengan adanya perceraian ini membuat diri SS 

menjadi lebih mandiri dari sebelumnya. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh 

sang ayah harus dilakukan oleh SS sekarang, seperti menyetir mobil, 

mengganti galon, mengunci pagar rumah, dan lain-lain. 

Terdapat beberapa tahapan penerimaan diri yang terjadi dalam diri 

SS. Yang pertama adalah tahap anger. Tahap ini pada saat sebelum 

perceraian terjadi, yaitu ketika SS duduk di bangku SMP. SS merasa marah 

dengan keadaan dan mempertanyakan kenapa hal ini harus terjadi pada 

keluarganya. Tahap ini berlanjut dengan tahap depression, tahap ini terjadi 

pada tahun 2011 ketika kedua orang tua SS sering terlibat perselisihan dan 

SS menjadi stress dan takut saat berada di rumah, karena jika kedua orang 

tua SS bertemu maka perselisihan pasti terjadi. Setiap malam, SS sulit 
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untuk tidur karena dirinya takut jika ia dan adiknya tidur maka kedua orang 

tuanya akan berselisih tanpa sepengetahuannya dan adiknya. Bahkan SS 

pernah melakukan percobaan bunuh diri ketika orang tua SS sedang 

berselisih, namun hal tersebut diketahui oleh sang ibu dan SS segera 

dilarikan ke rumah sakit agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

Sebelum percobaan bunuh diri tersebut terjadi, SS juga sering menyakiti 

diri sendiri dengan menyilet bagian tubuhnya sendiri, karena pada saat ini 

SS juga sering menonton film mengenai orang yang depresi sehingga SS 

menirukan perilaku tersebut. 

Tahapan depression ini berganti dengan tahapan acceptance pada 

saat kedua orang tua SS memutuskan untuk bercerai (setelah dua tahun 

perceraian), karena SS menyadari bahwa memang keputusan perceraian 

inilah yang terbaik untuk kedua orang tuanya dan juga untuk dirinya serta 

adiknya. Setelah bercerai, SS menjadi lebih tenang dan suasana di rumah 

menjadi lebih damai karena tidak ada perseteruan yang terjadi lagi diantara 

kedua orang tuanya lagi dan ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada rasa 

takut bahwa kedua orang tuanya akan berselisih. SS menjadi lebih senang 

dengan keadaannya saat ini dan tidak ingin kembali ke masa-masa 

sebelum perceraian terjadi. Setelah SS dapat menerima diri, ia merasakan 

perbedaan dalam dirinya, yaitu SS menjadi lebih tenang dan menjadi lebih 

mengerti mengenai kehidupan. SS menjadi pribadi yang tidak mudah 

menuduh seseorang yang hanya terlihat sekilas saja, karena dibalik itu 

semua pasti ada sesuatu yang sedang dilewati oleh mereka.  

Walaupun telah mencapai tahap acceptance, tidak jarang bila 

sesekali SS kembali berada pada tahap anger dan depression, seperti 

sesaat setelah kedua orang tua SS bercerai. Tahap anger terjadi ketika SS 
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melihat hubungan antara ayah dan anak pada teman SS, SS merasa iri 

kenapa ayahnya tidak bisa seperti ayah teman SS. Sedangkan tahap 

depression dirasakan ketika SS mengingat masa lalu sebelum perceraian 

terjadi dan SS merasa trauma akan kejadian tersebut, karena kejadian 

dahulu banyak membuat hati terluka. SS juga merasakan tahap ini ketika 

harus berpisah dengan ayahnya dan tidak akan bertemu lagi karena jarak 

yang memisahkan mereka, SS merasa kehilangan sosok pria dalam 

kesehariannya, walaupun memang SS tidak dekat dengan ayahnya, 

namun perasaan kehilangan tersebut tetap dirasakan oleh SS. 

3) Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri 

Pencapaian penerimaan diri tentunya dipengaruhi oleh berbagai 

hal, SS pun mengalaminya. SS merasa bangga masuk ke salah satu 

universitas swasta yang ada di Yogyakarta, karena sebelumnya SS telah 

ditolak saat mendaftar masuk di suatu perguruan tinggi negri yang ada di 

Yogyakarta. SS mengikuti tes saat akan masuk ke salah satu universitas 

swasta tersebut, namun SS merasa bahwa dirinya tidak mampu 

mengerjakan soal mengenai matematika, ternyata SS berhasil masuk ke 

universitas swasta tersebut dan SS bangga dengan pencapaian tersebut. 

Selama SS berkuliah, terdapat satu mata kuliah yang mengharuskan suatu 

kelompok untuk membuat sebuah agency kecil untuk melakukan 

kampanye mengenai suatu produk perusahaan. SS menjadi managing 

director atau ketua pada project tersebut dan ternyata acara berjalan 

dengan lancar bahkan acara mereka diliput oleh salah satu koran dan 

pemilik perusahaanpun menyukai project yang dilaksanakan oleh 

kelompok SS. SS juga merasa akan pencapaiannya yang telah mampu 

magang di salah satu radio anak muda terkemuka di Yogyakarta. 
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SS memiliki figur yang dijadikan panutan dalam pencapaian 

penerimaan diri, yaitu sang ibu. SS merasa bahwa ibunya adalah wanita 

yang kuat, karena selama ini ibunya bekerja sendiri bahkan saat kedua 

orang tua SS belum bercerai memang ibu SS yang mencari nafkah. Selain 

kuat, SS juga belajar mengenai kemandirian dari ibunya, ia tidak harus 

bergantung pada laki-laki atau siapapun tapi harus mampu menjadi 

penopang untuk dirinya sendiri. Ibu SS juga mengajarkan untuk tidak 

membiarkan segala permasalahan yang menimpa membuat hidup SS 

menjadi gagal. Ibu SS mengajarkan untuk selalu memiliki motivasi agar 

menjadi pribadi yang kuat. Dari ibunyalah SS belajar untuk menjadi kuat 

dalam menghadapi pencobaan dan juga SS dapat menerima diri dengan 

melihat apa yang terjadi pada diri ibunya. 

Pola asuh yang diajarkan oleh ibu SS pun termasuk dalam pola 

asuh demokratis, karena ibu SS selalu melibatkan SS dan adiknya dalam 

pembuatan keputusan jika hal tersebut berkaitan dengan keadaan rumah. 

Ibu SS meminta pendapat pada SS dan adiknya jika ingin membeli barang-

barang atau perabot rumah tangga baru. Selain itu juga meminta pendapat 

jika sang ibu ingin menaikkan gaji untuk pembantu yang bekerja di rumah 

mereka. Walaupun begitu, tidak semua keputusan dirundingkan antara ibu 

dan anak-anaknya, jika hal tersebut berkaitan dengan kantor di mana ibu 

SS bekerja, maka ibu SS mengambil keputusan tersebut secara mandiri, 

walaupun kadang ibu SS meminta pendapat SS dan adiknya, namun 

keputusan akhir berada di tangan sang ibu, namun jika hal-hal seputar 

rumah dan dalam lingkup keluarga maka ibu SS sangat 

mempertimbangkan pendapat dari anak-anaknya dan ibu SS pun 
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menghargai pendapat dan perilaku yang dilakukan oleh anak-anaknya 

tersebut. 

Tentunya SS memiliki harapan yang ingin dicapai di masa yang 

akan datang. SS menginginkan untuk segera menyelesaikan skripsi yang 

sedang dikerjakannya saat ini. SS juga menginginkan untuk bekerja di 

mana selain dapat menghasilkan uang, SS juga merasa enjoy dalam 

melakukan pekerjaan tersebut karena sesuai dengan passion yang dimiliki 

oleh dirinya sendiri. SS menginginkan untuk bekerja di dunia 

entertaintment atau bekerja di advertising agency atau sebagai penyiar 

radio. SS sudah memiliki pandangan yang jelas mengenai cita-cita yang 

akan dicapai di masa depan dan harapan tersebut tidak hanya sekedar 

harapan namun SS juga telah mengupayakan harapan tersebut agar dapat 

tercapai. SS sudah berusaha dengan mencari lowongan pekerjaan menjadi 

penyiar radio, namun karena belum ada radio yang membuka peluang 

tersebut maka saat ini SS belum bisa mewujudkannya. Walaupun begitu, 

SS tidak menyerah dan dirinya berusaha dengan memperbanyak relasi 

sehingga ia dapat memperoleh banyak informasi melalui orang-orang yang 

dikenalnya tersebut. 

Ada kesuksesan, ada pula kegagalan. SS pun pernah mengalami 

kegagalan, yaitu gagal masuk di salah satu universitas negri terkemuka di 

Yogyakarta, namun SS mendapatkan banyak dukungan dari orang lain dan 

keluarga sehingga dirinya mampu kembali bangkit dan menerima keadaan, 

maka yang dilakukan SS adalah berjuang melakukan yang terbaik di 

universitas swasta di mana ia sedang menempuh pendidikan saat ini. Ibu 

SS pun tidak menuntut SS untuk harus berkuliah di universitas negri, 

namun ibu SS menekankan bahwa di manapun SS berkuliah yang 
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terpenting adalah keseriusan dan kesungguhan SS dalam menjalaninya 

sehingga SS dapat lulus dengan hasil yang terbaik. SS pun tidak luput dari 

kritikan, banyak teman dan ibu SS yang mengkritik dirinya. Kritik yang 

berasal dari ibunya diterima oleh SS bahkan SS pun sadar mengenai hal 

tersebut. SS dinilai kurang tegas terhadap orang lain dan kurang percaya 

diri. SS terlalu memikirkan perasaan orang lain sehingga merasa tidak 

enak dan takut akan merusak hubungan maka ia ikhlas dengan perlakuan 

orang lain yang terkesan memanfaatkan SS. 

Tekanan pun pernah dirasakan oleh SS. SS sering melihat aktivitas 

teman-temannya melalui sosial media Instagram, di dalamnya tersebut SS 

melihat bahwa sebagian besar temannya sudah mencapai kesuksesan dan 

mereka sangat produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sedangkan 

SS merasa bahwa dirinya belum menjadi ‘seseorang’. Hal ini membuat SS 

menjadi kurang bersyukur dan SS memutuskan untuk deactive account di 

Instagram karena saat itu SS merasa bahwa hal tersebut menjadi beban 

bagi dirinya. Seiring berjalannya waktu, SS membaca mengenai kata-kata 

motivasi di berbagai macam platform sehingga SS menjadi kembali 

semangat dalam menjalani hidup dan percaya bahwa setiap orang memiliki 

jalan kesuksesan tersendiri dan SS pun yakin bahwa dirinya memiliki 

kemampuan yang bisa untuk diasah sehingga suatu saat SS dapat 

berhasil. Semula hal yang dianggap beban oleh SS, sekarang diubah dan 

menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dirinya untuk dapat menjadi 

orang yang sukses. 

SS memiliki standar nilai yang ditetapkan dalam dirinya. SS 

memiliki prinsip bahwa dirinya tidak akan mengikuti gaya hidup orang lain 

yang tidak sesuai dengan dirinya, bahkan jika orang lain tersebut adalah 
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teman dekatnya sendiri. SS tidak memaksakan dirinya untuk mengikuti 

gaya hidup mereka jika hal tersebut memang tidak sesuai dengan gaya 

hidp SS sendiri. Walaupun memiliki gaya hidup yang berbeda, teman SS 

pun menghargai perbedaan tersebut dan mereka tetap berteman. Teman 

SS pun mengetahui batas-batas antara dirinya dan SS jika mereka ingin 

mengajak SS ke tempat yang SS tidak sukai maka teman tersebut tidak 

akan memaksa SS. 

SS menyadari bahwa dirinya memiliki kelemahan dan kelebihan. 

Kelemahan yang ada di dalam diri SS pun dapat ia terima dan berusaha 

untuk meminimalisir kekurangan tersebut agar tidak memberikan dampak 

yang buruk dikemudian hari. Kekurangan pada diri SS, yaitu mudah 

menangis, mudah marah, malas, suka menunda-nunda waktu, dan 

konsumtif. SS menyadari kelebihan yang ada dalam dirinya, yaitu simpatik, 

mudah diajak kerjasama, kritis atau memiliki keingintahuan yang tinggi 

sehingga membuat SS memiliki banyak informasi, ramah, dan pendengar 

yang baik. Kelebihan yang dimiliki oleh SS dimanfaatkannya untuk 

membantu orang lain yang memiliki status sosial di bawah SS, dirinya yang 

ramah menjadi mudah dalam berbicara sehingga sering dimanfaatkan 

untuk menjadi MC di acara kampus. Selain itu juga menjadi tempat curhat 

orang lain. 

c. Hasil observasi 

Pada saat peneliti datang ke rumah subjek SS, ia menyambut 

kedatangan peneliti di depan pintu rumah dengan ramah dan mempersilakan 

peneliti untuk masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang di diami subjek 

terbilang rapi dan bersih, tidak ada barang berserakan di dalam rumahnya, 

semua perabot diletakkan pada tempatnya. Pada setiap pertemuan, SS 
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menyuguhkan makanan dan minuman. Subjek menggunakan kaos berwarna 

kuning dan celana pendek sepanjang lutut. Pada saat wawancara pertama, SS 

menggunakan kaos sweater berlengan panjang berwarna hitam dan 

menggunakan celana panjang, karena subjek baru saja pergi dari luar rumah. 

Pada wawancara kedua, SS menggunakan kaos polos berwarna hijau dan 

celana pendek berwarna hitam dengan panjang selutut. Sedangkan pada 

wawancara ketiga, SS menggunakan atasan kemeja bermotif floral (bunga) 

dan celana panjang berwarna hitam, karena setelah melakukan wawancara 

SS akan pergi ke luar rumah untuk makan. 

Saat melakukan wawancara, SS berada dalam keadaan yang sehat 

secara jasmani. SS dapat menjawab setiap pertanyaan dengan lancar dan SS 

memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya. SS juga memberikan jawaban dengan penjelasan yang panjang, 

detail, dan jelas sehingga peneliti dapat memahami mengenai situasi yang 

dialami dan dirasakan oleh SS. Pada saat wawancara, SS melakukan kontak 

mata dengan peneliti dan sesekali melihat ke arah yang lain pada saat-saat 

tertentu. 

Peneliti sesekali melihat subjek berinteraksi dengan orang lain, baik itu 

ibu SS, adik SS, dan pasangan SS. Ibu SS setiap harinya pulang larut malam 

dan saat ibu SS pulang ke rumah, SS selalu menyambut ibunya dan 

membawakan barang-barang ibu SS ke dalam rumah. Setelah masuk ke 

dalam rumah, SS pun bercerita mengenai hal-hal yang terjadi pada hari 

tersebut dan juga begitupun sebaliknya. Setiap harinya SS mengantar sekolah 

dan menjemput adiknya setiap hari. Saat di dalam mobilpun setelah 

menjemput adiknya, SS menanyakan mengenai kabar dari adiknya tersebut 

dan adiknya bercerita mengenai hal-hal yang terjadi pada hari tersebut. SS dan 
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adiknya sering saling bercerita dan menanyakan pendapat. Pada saat 

pasangan SS datang ke rumah, SS menyambut pasangannya dan mengajak 

pasangannya berbicara. 

d. Hasil triangulasi 

Triangulasi dilakukan dengan ibu SS. Menurut sang ibu, sebagai kakak 

SS merupakan kakak yang dapat menjaga adiknya dengan baik. Keseharian 

SS setiap harinya lebih banyak dihabiskan di dalam rumah, karena SS lebih 

menyukai circle pertemanan yang kecil namun berkualitas, sehingga kegiatan 

seperti menonton tv, bermain handphone, menonton film bersama adiknya 

merupakan hal yang lebih sering dilakukan oleh SS setiap harinya. Sebelum 

perceraian terjadi SS merupakan anak yang ceria dan sering bermain bersama 

tetangga-tetangga di rumah, namun setelah perceraian terjadi SS 

membutuhkan waktu untuk mengembalikan SS yang dulu. Hal ini dianggap 

wajar terjadi pada SS karena setiap anak pasti menginginkan keluarga yang 

utuh. Perceraian juga membuat SS menjadi lebih mandiri dari sebelumnya dan 

seiring berjalannya waktu, keceriaan yang ada dalam diri SS mulai kembali. 

Hubungan SS dengan bisa dikatakan dekat namun juga bisa dikatakan 

tidak dekat pula, karena diantara keduanya tidak ada hubungan yang spesial. 

Walaupun begitu, setelah perceraian terjadi SS tetap menganggap dan 

berkomunikasi dengan ayahnya dengan cara menanggapi jika sang ayah 

menelfon atau mengirimkan pesan. Hubungan SS dengan ibunya terjalin 

cukup dekat sebelum perceraian, ibu SS menjaga SS dalam setiap saat. 

Bahkan jika ayah SS memarahi SS, ibu SS akan memberikan protect untuk SS 

jika sang ibu tidak setuju dengan alasan ayah SS memarahinya. Setelah 

perceraian terjadi, ibu SS menjadi lebih protect dengan SS begitu pula dengan 

adiknya. SS pun sering bercerita mengenai hal apapun pada SS, walaupun SS 
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melakukan kesalahan dan mengetahui bahwa sang ibu akan memarahinya, 

SS akan tetap bercerita karena hanya ibunyalah yang dimiliki saat ini. SS pun 

juga menjaga dan peduli dengan sang ibu. Ketika sang ibu sedang ada 

masalah, SS menanyakan mengenai apa yang terjadi pada ibunya. 

Hubungan SS dengan sang adik sebelum perceraian adalah 

selayaknya hubungan antar kakak beradik, dekat namun sesekali berselisih 

paham walaupun hanya masalah kecil. Hal itupun masih sering terjadi saat ini, 

namun SS menjadi lebih banyak mengalah pada adiknya setelah perceraian 

terjadi, karena perceraian memberikan dampak yang cukup besar pada diri 

adik SS, sehingga membuat adiknya menjadi lebih emosional. Hal ini membuat 

SS menjadi lebih mengalah apabila sedang berselisih mengenai suatu hal 

sehingga tidak berlarut semakin panjang. Walaupun begitu, SS terkadang juga 

meluapkan kemarahannya dengan sang adik apabila dirinya mulai lelah untuk 

mengalah, namun sang ibu selalu mengingatkannya dan SS menjadi kembali 

sadar untuk dapat mengalah. Hubungan SS dengan lingkungan sekitar 

sebelum perceraian lebih bisa membaur dengan lingkungan, sering bermain 

dengan tetangga di sekitar rumah, mengingat usia SS saat itu juga masih kecil. 

Setelah perceraian terjadi, SS menjadi jarang keluar rumah, hal itu mungkin 

karena SS sudah beranjak dewasa, namun di sisi lain juga dia malu dengan 

keadaan keluarganya. Hubungan SS dengan teman-teman di sekolah terjalin 

dengan baik sebelum maupun sesudah perceraian, SS ingin membuktikan 

bahwa anak broken home bisa menjadi ‘seseorang’. 

SS mengalami tahap anger, di mana pada masa ini SS merasa tidak 

adil dengan keadaan, mempertanyakan mengapa harus dirinya dan 

keluarganya yang mengalami situasi ini. Pada situasi ini SS menjadi sering 

menutup diri dan menangis di dalam kamar. SS pun pernah mengajukan 



75 

 

 
 

pertanyaan pada ibunya bahwa sang ibu tidak mengetahui dan memahami 

bagaimana perasaan SS dan adiknya, bagaimana sakit hati yang dirasakan 

oleh dirinya. Tahap inipun berdampingan dengan tahap depression, tepatnya 

tahun 2011 sebelum perceraian terjadi. SS menjadi depresi karena sang ibu 

pernah berusaha melakukan percobaan bunuh diri sehingga membuat SS 

menjadi semakin bingung dan takut. Ibu SS juga pernah pergi dari rumah 

karena menghindar dari sang ayah yang berusaha untuk menyakiti sang ibu. 

SS dan adiknya menjadi bingung dan tidak tahu harus berpihak pada ayah 

atau ibu, karena keduanya merupakan orang tuanya. Hal ini membuat SS 

menjadi stres dan nilai-nilai SS jelek pada saat di sekolah. 

Tahap tersebut berganti dengan tahap acceptance setelah kedua orang 

tua SS bercerai. Bahkan SS yang memberi dukungan pada ibu SS untuk 

memutuskan bercerai bila memang sudah tidak dapat dipertahankan kembali. 

Walaupun begitu, setelah bercerai SS seringkali berada pada tahap 

depression. Hal tersebut dirasakan ketika SS merasa rindu dengan ayahnya, 

khususnya ketika SS dan ayahnya berpisah dan tidak akan bertemu lagi untuk 

waktu yang lama atau bahkan tidak akan pernah bertemu lagi, namun seiring 

dengan berjalannya waktu, SS dapat menerima kembali dan lambat laun SS 

menjadi pribadi yang ceria kembali seperti dahulu kala. Hal tersebut terjadi 

kira-kira setelah 2 tahun perceraian. 

e. Analisa kasus subjek SS 

Subjek kedua pada penelitian ini adalah SS, seorang perempuan 

berusia 21 tahun yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas 

swasta Yogyakarta. SS merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 

Kegiatan subjek sehari-hari lebih banyak dihabiskan di dalam rumah. Pada 

wawancara pertama subjek menggunakan sweater hitam berlengan panjang 
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dan celana panjang. Wawancara kedua, subjek menggunakan kaos polos 

berwarna hijau dan celana pendek berwarna hitam dengan panjang selutut. 

Sedangkan pada wawancara ketiga, SS menggunakan atasan kemeja 

bermotif floral (bunga) dan celana panjang berwarna hitamPerceraian kedua 

orang tua subjek terjadi pada tahun 2015, saat itu subjek sedang duduk di 

bangku kelas tiga SMA akhir. Permasalahan yang terjadi antar kedua orang 

tua SS sudah terjadi sejak lama, bahkan sudah memiliki niat untuk bercerai 

sejak tahun 2011, namun kedua orang tua SS tidak memutuskan untuk 

bercerai pada saat itu karena SS dan adiknya masih kecil, sehingga hal 

tersebut menjadi pertimbangan kedua orang tua SS. Saat ini, SS tinggal 

dengan ibu beserta adiknya. 

Hubungan subjek dengan sang ibu sudah terjalin dekat baik dahulu 

sebelum perceraian maupun saat ini setelah perceraian terjadi. Hubungan 

subjek dan ayahnya menjadi lebih baik setelah perceraian terjadi, komunikasi 

yang terjalin diantara keduanya melalui telfon maupun melalui media sosial 

(Whatsapp) menjadi lebih baik dari sebelum perceraian. Ayah subjek yang 

sebelumnya cuek berubah menjadi lebih peduli. Walaupun keduanya tidak 

memiliki hubungan yang begitu dekat, subjek tetap merasakan kehilangan saat 

sang ayah tidak lagi tinggal bersama dengan subjek, khususnya kehilangan 

dalam segi keamanan di dalam rumah. Hubungan subjek dengan adiknya tidak 

ada perubahan, keduanya tetap dekat sebelum maupun setelah perceraian. 

Hubungan subjek dengan lingkungan sekitar sebelum perceraian subjek sering 

bermain dengan tetangganya, namun seiring dengan berjalannya waktu 

(bertepatan dengan perceraian orang tua pula), membuat subjek menjadi 

jarang bermain di luar rumah bersama tetangga, namun lingkungan sekolah 
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subjek sangat membantu dan mendukung subjek dalam melewati masalah 

(perceraian orang tua) yang dialami oleh subjek. 

Sebelum perceraian terjadi, subjek merupakan individu yang manja, 

bandel, mudah tersentuh, dan mudah menangis. Dampak yang terjadi pada 

diri subjek sesaat setelah perceraian terjadi adalah subjek menjadi pribadi 

yang lebih emosional. Beberapa tahapanpun dilalui subjek dalam pencapaian 

penerimaan diri. Yang pertama adalah tahap anger. Tahap ini pada saat 

sebelum perceraian terjadi, yaitu ketika subjek duduk di bangku SMP. Subjek 

merasa marah dengan keadaan dan mempertanyakan kenapa hal ini harus 

terjadi pada keluarganya. 

Tahap selanjutnya yang dialami oleh subjek adalah tahap depression, 

tahap ini terjadi pada tahun 2011 ketika kedua orang tua SS sering terlibat 

perselisihan dan SS menjadi stres, takut saat berada di rumah, dan sulit untuk 

tidur, karena subjek takut jika ia dan adiknya tidur maka orang tuanya akan 

berselisih tanpa sepengetahuan mereka. Pada tahap inipun, subjek sering 

menyakiti sendiri dengan silet dan bahkan subjek pernah melakukan 

percobaan bunuh diri ketika orang tuanya sedang berselisih, namun percobaan 

tersebut diketahui oleh sang ibu dan subjek segera dilarikan ke rumah sakit 

agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tahapan depression ini berganti 

dengan tahapan acceptance saat kedua orang tua subjek memutuskan untuk 

bercerai (setelah dua tahun perceraian), karena subjek menyadari bahwa 

perceraian adalah jalan terbaik untuk orang tua, dirinya dan adiknya. Setelah 

bercerai, subjek menjadi lebih tenang dan suasana di rumah menjadi lebih 

damai karena tidak ada perseteruan yang terjadi lagi diantara kedua orang 

tuanya lagi. Walaupun begitu, subjek terkadang kembali ke tahap anger (ketika 

subjek iri dengan ayah temannya yang begitu dekat dengan teman subjek) dan 
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depression (ketika subjek mengenang masa lalu yang begitu kelam dan saat 

rindu dengan ayahnya), sama seperti sesaat setelah kedua orang tua SS 

bercerai. 

Pencapaian penerimaan diri ini tentunya dipengaruhi beberapa faktor. 

Faktor yang memengaruhi subjek dalam penerimaan diri adalah pengaruh 

kesuksesan subjek ketika masuk ke universitas swasta di Yogyakarta, menjadi 

ketua pada sebuah project dan project tersebut memuaskan hati klien, dan 

mampu magang di suatu radio anak muda terkemuka di Yogyakarta. 

Selanjutnya adalah identifikasi dengan individu yang memiliki penyesuaian diri 

baik, yaitu sang ibu sendiri. Faktor lainnya adalah pola asuh masa kecil yang 

baik, subjek dididik dengan pola asuh yang demokratis. Lingkungan subjekpun 

mendukung dalam usaha subjek melewati cobaan yang dialami subjek, yaitu 

perceraian kedua orang tuanya. Harapan-harapan yang dimiliki oleh subjekpun 

realistis sesuai dengan kenyataan dan kemampuan yang dimiliki sehingga saat 

subjek bisa mencapai hal tersebut akan menuntun pada penerimaan diri yang 

baik. 

Tekanan emosi yang beratpun pernah dilalui oleh subjek, namun subjek 

mampu merubah sudut pandang dalam melihat sesuatu. Sesuatu yang 

sebelumnya dianggap subjek sebagai beban, diubah subjek menjadi suatu 

motivasi agar dapat mencapai kesuksesan. Maka dari itu, subjek dapat 

terbebas dari tekanan emosi yang berat. Subjek memiliki konsep diri yang 

stabil, ia tidak akan mengikuti atau memaksa dirinya dalam mengikuti gaya 

hidup orang lain yang tidak sesuai dengan dirinya, walaupun orang-orang 

tersebut adalah teman dekat subjek. Subjekpun memahami kelemahan serta 

kelebihan yang ada dalam dirinya. Ia berusaha untuk mengatasi kelemahan 

atau kekurangan yang ada dalam dirinya walaupun belum teratasi dengan 



79 

 

 
 

sempurna dan memanfaatkan kelebihan yang ada dalam dirinya untuk 

dijadikan bekal bagi dirinya dalam mencapai cita-cita yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

f. Intensitas tema 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Tahap denial - Subjek SS tidak mengalami tahap 
denial 

2 Tahap anger ++ Subjek SS mengalami tahap 
anger sebelum perceraian terjadi 
khususnya ketika kedua orang 
tuanya sering terlibat perselisihan 
Saat ini, subjek sesekali 
mengalami tahap ini pada situasi 
tertentu 

3 Tahap bargaining - Subjek SS tidak mengalami tahap 
bargaining 

4 Tahap depression +++ Subjek SS mengalami tahap 
depression sebelum perceraian 
terjadi khususnya ketika kedua 
orang tuanya sering terlibat 
perselisihan 
Saat ini, subjek sesekali 
mengalami tahap ini jika sedang 
merindukan sang ayah 

5 Tahap acceptance +++ Subjek SS mengalami tahap 
acceptance ketika orang tuanya 
memutuskan untuk bercerai 

6 Pemahaman diri ++ Subjek SS memiliki pemahaman 
akan dirinya, baik kelemahan 
maupun kelebihan 

7 Harapan yang realistis ++ Subjek SS memiliki harapan yang 
realistis dan sesuai dengan 
kemampuannya, subjekpun 
tengah melakukan beberapa 
usaha untuk mencapai harapan 
tersebut 

8 Bebas dari hambatan 
lingkungan 

++ Subjek SS memiliki keluarga dan 
lingkungan yang mendukung 
subjek dalam melewati 
permasalahan 

9 Sikap yang 
menyenangkan dari orang 
lain 

+++ Subjek memiliki teman yang 
menerima dirinya secara utuh 
tanpa membeda-bedakan 
berdasarkan kondisi orang tuanya 

10 Bebas dari tekanan emosi +++ Sesuatu yang awalnya dianggap 
tekanan emosi oleh SS dirubah 
menjadi motivasi bagi dirinya 
sendiri 

11 Pengaruh kesuksesan ++ Subjek SS merasa bangga 
dengan pencapaian sederhana 
yang telah diraihnya selama ini 
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12 Figur yang dijadikan 
panutan 

+++ Subjek menjadikan ibunya 
panutan dalam melewati masalah 
perceraian kedua orang tuanya 

13 Perspektif diri ++ Subjek SS menerima kritikan yang 
berasal dari sudut pandang orang 
lain dan berusaha 
memperbaikinya 

14 Pola asuh orang tua ++ Pola asuh yang diajarkan oleh ibu 
SS adalah pola asuh demokratis 

15 Konsep diri +++ Subjek SS memiliki konsep diri 
yang stabil dengan menerapkan 
standar dirinya dengan tetap 
menjadi dirinya sendiri dan tidak 
akan mengikuti gaya hidup orang 
lain yang tidak sesuai dengan 
dirinya 

 

Keterangan 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 
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Bagan 4.2. Dinamika Penerimaan Diri Subjek SS 
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4.4.3. Subjek AK 

a. Identitas subjek 

1) Nama inisial    : AK 

2) Jenis kelamin    : Laki-laki 

3) Usia     : 20 tahun 

4) Pendidikan yang sedang ditempuh : S1 (semester 4) 

5) Hobi     : Membaca buku, berkumpul dengan  

        teman 

6) Aktivitas sehari-hari   : Kuliah, aktif di berbagai kegiatan 

7) Anak ke    : Anak tunggal 

b. Hasil wawancara 

1) Gambaran umum mengenai terjadinya perceraian serta relasi subjek 

sebelum dan sesudah perceraian 

AK merupakan seorang laki-laki berusia dua puluh tahun yang saat 

ini sedang duduk di bangku perkuliahan. AK berkuliah di salah satu 

universitas swasta di Semarang dan sedang berada di semester empat. 

Perceraian kedua orang tua AK terjadi pada bulan Oktober tahun 2017. 

Walaupun usia AK sudah terbilang dewasa saat orang tua AK memutuskan 

untuk bercerai, namun orang tua AK tidak meminta pendapat AK dalam 

pengambilan keputusan untuk bercerai. Sebelum perceraian terjadi, 

terdapat tanda-tanda yang dirasakan oleh AK bahwa orang tuanya akan 

bercerai, yaitu sekitar tahun 2015 awal AK melihat orang tuanya sudah 

tidak harmonis ditambah dengan informasi yang mengatakan bahwa orang 

tua AK bermasalah, khususnya sang ayah dengan mulai menunjukkan 

bahwa sang ayah memiliki istri baru. pada saat awal kedua orang tua AK 

memutuskan untuk bercerai, AK tidak setuju, namun lambat laun AK 
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mengerti bahwa memang keduanya tidak dapat dipersatukan lagi dan AK 

mulai menerima keputusan kedua orang tuanya. 

Sebelum perceraian terjadi, AK pernah melakukan usaha-usaha 

untuk menyatukan keluarganya yang mulai retak, yaitu dengan 

menyelipkan perenungan dan ayat-ayat mengenai keluarga pada masing-

masing dompet ayah dan ibunya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar 

orang tuanya mengingat kembali mengenai apa yang telah diajarkan kitab 

sehingga berusaha untuk memperbaiki hubungan dan mengurungkan niat 

untuk bercerai, namun ternyata usaha AK tidak menghasilkan apapun 

sehingga AK mulai berhenti untuk melakukan usaha tersebut. Saat ini, AK 

tinggal dengan pihak ibu dan berpisah dengan ayahnya. AK memutuskan 

untuk tinggal dengan sang ibu karena ia merasa sang ibu membutuhkan 

dirinya. 

Hubungan AK dengan sang ibu terbilang tidak dekat secara 

emosional, karena selama ini AK lebih dekat dengan ayahnya. AK kesulitan 

membangun hubungan dengan sang ibu karena ibu AK sulit untuk diajak 

bicara, namun saat ini AK menjadi lebih dekat dengan sang ibu dan 

hubungan secara emosionalpun lebih mulai terbangun setelah perceraian. 

Sebaliknya, hubungan AK dengan ayahnya sebelum perceraian sangat 

dekat, bahkan AK mengatakan bahwa tubuh yang dimiliki dirinya adalah 

merupakan perjuangan sang ibu namun apa yang ada didalam pikiran 

tersebut diisi atau dibangun oleh sang ayah, maka dahulu sebelum 

perceraian terjadi AK sangat dekat dengan sang ayah. Setelah perceraian, 

hubungan AK dan sang ayah menjadi jauh dan tanggung jawabnya 

sebagai ayah terhadap AK perlahan-lahan mulai menghilang. Hal itu 
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mungkin dapat terjadi karena fokus ayah AK yang berbeda antara dahulu 

dan sekarang. 

Hubungan AK dengan lingkungan sekitar sejak dahulu sebelum 

perceraian terjadi memang sudah terjalin dengan baik. AK dikenal dengan 

anak yang baik, cerdas, dan menghormati orang tua. Hingga saat inipun 

perlakuan lingkungan terhadap AK tidak berubah. Hubungan AK dengan 

lingkungan yang berada di sekolahpun juga tidak banyak mengalami 

perubahan atau bahkan tidak ada perubahan karena AK mengatakan 

bahwa pola relasi hubungan yang dibangun di sekolah adalah dirinya 

sendiri bukan kedua orang tuanya, sehingga fokus dari teman-teman AK di 

sekolah adalah dirinya dan bukan kedua orang tuanya. Lingkungan sekitar 

dalam lingkup agama pun tidak ada yang memberikan kritik terhadap 

keadaan perceraian yang terjadi karena lingkungan tersebut melihat 

melalui segi kemanusiaannya dan bukan dari segi agama. 

2) Tahapan penerimaan diri 

Tahapan yang terjadi dalam proses AK mencapai penerimaan diri 

adalah berawal dari tahap anger. Tahap tersebut dimulai ketika AK 

mengetahui bahwa sang ayah memiliki seorang istri baru selain ibunya. AK 

merasa dibohongi oleh sang ayah, karena selama ini sang ayah 

membanggakan keluarganya dan ayahnyapun mengajarkan pelajaran 

mengenai hal keagamaan terhadap AK, namun AK kecewa bahwa ternyata 

segala sesuatu yang diajarkan selama ini hanya omong kosong belaka. AK 

mempertanyakan kepada Sang Pencipta mengapa hal ini dapat terjadi dan 

AK kecewa dengan Tuhan melalui percakapan-percakapan yang 

dilakukannya dengan Sang Pencipta secara pribadi. Selama proses 

penerimaan diri, AK pun mengalami tahap bargaining, tahapan tersebut 
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terjadi ketika kedua orang tua AK akan berpisah dan akan meninggalkan 

rumah. AK mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa jika mereka akan 

berpisah dan pindah ke rumah masing-masing, maka AK akan pergi dan 

tidak akan pernah pulang ke rumah lagi, namun hal ini tidak berlangsung 

lama karena kedua orang tua AK tetap bercerai dan berpisah. AK pun tidak 

melanjutkan usahanya karena ia merasa bahwa hal tersebut percuma 

untuk dilakukan. 

Tahapan kembali dengan tahapan anger dan tahapan depression, 

tahapan ini terjadi setelah perceraian terjadi. AK mengalami depresi pada 

saat AK berada pada awal semester satu di bangku perkuliahan. Setelah 

melakukan latihan koor di kapel, AK sering tinggal di dalam kapel tersebut 

untuk berdiam diri dan berusaha berkomunikasi secara dua arah dengan 

Tuhan. AK melakukan meditasi untuk menenangkan diri. AK pun 

mengalami perubahan berat badan, sebelumnya AK memiliki berat badan 

sekitar enam puluh kilogram, namun karena depresi AK menjadi lebih 

sering makan dan berat badan AK melonjak menjadi sekitar 74-75 

kilogram. 

Tahapan depression tidak dapat dikatakan hilang, namun dapat 

dikatakan berkurang dari tingkat depresi yang sebelumnya. Saat ini AK 

sudah memasuki tahap acceptance, hal ini juga dikarenakan adanya 

teman-teman AK yang mendukung AK dalam penerimaan diri. AK 

menerima keadaan karena memang inilah kenyataan yang terjadi dan AK 

tidak dapat mengubahnya kembali karena hal tersebut di luar kontrol AK. 

Setelah AK dapat menerima diri, AK merasakan perubahan yang terjadi 

dalam dirinya, AK menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam bicara dan 

dalam menanggapi sesuatu. AK memiliki pola pikir yang lebih terbuka 
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dibandingkan sebelum AK dapat menerima dirinya. Walaupun begitu, 

tahapan anger dan tahap depression seringkali masih muncul apabila 

terdapat situasi yang mendukung munculnya perasaan tersebut. 

3) Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri 

AK memiliki keseharian yang lebih banyak dihabiskan di luar rumah 

ketimbang di dalam rumah. AK banyak mengikuti kegiatan-kegiatan baik di 

dalam kampus maupun di luar kampus. AK mengaku bangga dengan 

dirinya yang mampu terlibat dalam berbagai kegiatan yang melampaui 

usianya. Pada usia yang terbilang muda ini, AK sudah tergabung dalam 

panitia deklarasi alumni sebuah SMA, tergabung juga dalam tim sukses 

suatu partai, AK juga banyak mendampingi Romo sehingga AK banyak 

bertemu dengan orang-orang penting dan dihormati di negara ini. AK 

merasa bangga dengan kesuksesannya dalam bermasyarakat dan 

tergabung di berbagai acara tersebut.  

Ada keberhasilan, adapula kegagalan yang dialami oleh AK. AK 

pernah mengalami kegagalan khususnya ketika berdinamika dalam 

kepanitiaan di dalam kampus, karena pola pikir yang berbeda dengan 

teman-teman lainnya. Hal ini terjadi karena memang AK memiliki dasar 

sebagai imam sehingga memiliki pola pikir yang berbeda dengan teman-

teman seusianya. AK pun merasa gagal karena tidak bisa menjaga 

keluarganya supaya tetap utuh. AK pun sering mendapatkan kritik 

mengenai kegagalannya dalam berdinamika dalam kepanitaan. AK 

memiliki pola pikir yang berbeda sehingga terjadi perbedaan pendapat 

diantara keduanya.  

AK memiliki seorang teman yang tinggal di Jakarta, teman tersebut 

membantu AK dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Orang tua 
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AK pun menerima AK sebagai anaknya sehingga AK menjadi lega karena 

memiliki dukungan dari orang lain. AK juga memiliki dua orang sahabat di 

mana AK dapat mencurahkan isi hatinya pada mereka dan bersedia 

meluangkan waktunya untuk ada bersama dengan AK. Kedua sahabat AK 

tersebut juga membantu AK dalam penerimaan diri, sehingga tahap 

depression yang dialami AK perlahan-lahan mulai menghilang. 

AK memiliki harapan yang realistis untuk di masa yang akan 

datang. AK menyadari bahwa dirinya memang berasal dari keluarga yang 

broken, namun hal tersebut dijadikan motivasi untuk AK agar dapat 

menunjukkan pada orang lain bahwa anak broken home, tidak harus 

memiliki broken future, melainkan dapat memiliki masa depan yang cerah 

pula. AK pun melakukan usaha-usaha dalam mencapai harapan tersebut, 

yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, mengikuti kegiatan 

politis. AK juga memiliki keinginan untuk masuk ke dalam pertapaan, AK 

mengusahakan hal tersebut dengan mendampingi Romo dan terlibat 

dalam kegiatan liturgis. AK pun sesekali diundang untuk menjadi 

pembicara dalam renungan adven. 

Pola asuh yang diajarkan oleh kedua orang tua AK adalah pola 

asuh otoriter, sehingga AK dididik dengan keras oleh kedua orang tuanya, 

pendapat AK pun tidak diperhitungkan oleh kedua orang tuanya, namun 

setelah perceraian, orang tua AK, khususnya sang ibu menganggap AK 

sudah beranjak dewasa dan sang ibu mulai dapat menerima pendapat dari 

AK dan mulai mempertimbangkan pendapat yang disampaikan oleh AK 

dan tidak membantahnya secara mentah-mentah. Hal ini juga dapat terjadi 

karena saat ini hanya AK lah yang dimiliki oleh sang ibu, sehingga diantara 

keduanya harus memiliki hubungan yang baik pula. 
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AK memiliki nilai-nilai yang ditetapkan dalam kehidupannya sehari-

hari. AK memegang kuat mengenai prinsip kesetiaan. Jika terdapat 

seseorang yang mampu bertahan dengan dirinya walaupun dirinya 

memiliki kekurangan bahkan titik terendah dirinya, namun orang tersebut 

masih tetap setia bersama dengan dirinya, maka AK dapat berkomitmen 

dan akan memberikan kesetiaan yang lebih pada orang tersebut. AK juga 

memiliki pemahaman diri mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada 

dalam dirinya. AK menyadari bahwa ia memiliki kekurangan, yaitu dirinya 

adalah orang yang terlampau bebas dan sulit untuk mematuhi aturan, hal 

ini juga dikaitkan dengan dirinya yang tidak mengenal tata krama karena 

kebebasan tersebut. AK juga sulit dalam mengatur keuangan. Walaupun 

begitu, AK dapat menerima kekurangan yang ada dalam dirinya tersebut. 

Kelebihan yang ada dalam diri AK, yaitu memiliki nilai rohani yang cukup 

tinggi, memiliki public speaking yang baik, dikenal sebagai pribadi yang 

unik, dan memiliki kesetiaan. 

c. Hasil observasi 

Wawancara dilakukan di kantin sebuah universitas swasta di 

Semarang. Saat bertemu dengan peneliti, AK langsung menjabat tangan 

peneliti dan menyampaikan salam perjumpaan seperti yang biasa dilakukan 

oleh orang lain. Penampilan AK pada setiap pertemuan wawancara adalah rapi 

dan bersih. Rambut serta pakaian yang dikenakan oleh AK terkesan rapi serta 

bersih pula. Pada wawancara pertama, subjek mengenakan kaos berkerah 

berwarna merah dan celana panjang jeans berwarna biru tua. AK juga 

memakai sepatu boots berwarna coklat tua. Pada wawancara kedua, AK 

menggunakan baju kemeja berkerah dengan warna biru tua dan celana 

panjang jeans berwarna biru tua. AK juga memakai sepatu hitam. Pada 
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wawancara ketiga, AK menggunakan baju kaos berkerah berwarna hitam dan 

celana panjang jeans berwarna biru tua, serta menggunakan sepatu boots 

berwarna coklat tua. 

Pada setiap pertemuan wawancara yang dilakukan, AK dapat 

menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang lancar serta jawaban yang 

diberikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jawaban 

yang diberikan AK pun merupakan penjelasan panjang dan jelas sehingga 

peneliti dapat memahami mengenai situasi dan perasaan yang dialami oleh 

AK. Pada saat melakukan wawancara, AK melakukan kontak mata dengan 

peneliti dan terkadang AK melihat ke arah yang lain pada saat-saat tertentu, 

namun sebagian besar pada keseluruhan wawancara, AK melakukan kontak 

mata dengan peneliti selama AK menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. 

AK memiliki relasi yang cukup luas di universitas tersebut, hal ini dapat 

disimpulkan melalui banyaknya orang yang menyapa AK selama kegiatan 

wawancara dilakukan. AK pun sesekali menyapa terlebih dahulu pada orang 

yang ia kenal dan lewat disekitar AK. AK menyapa orang-orang tersebut 

dengan ramah dan sesekali AK menanyakan mengenai kegiatan mereka dan 

melakukan sebuah pembicaraan singkat diantara AK dan lawan bicaranya. AK 

pun juga terlibat dengan kegiatan sosial. Bersamaan dengan wawancara yang 

peneliti dan AK lakukan, di universitas tersebut juga sedang menggelar donor 

darah yang bekerjasama dengan PMI. Sesaat setelah wawancara pertama 

dilakukan, AK dengan segera menuju lokasi tersebut dan langsung 

mendaftarkan diri untuk mendonorkan darahnya. Hal ini dilakukan AK dengan 

segera karena setelahnya AK harus mengikuti perkuliahan sehingga AK harus 
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dengan cepat menuju ke lokasi tersebut agar bisa melakukan donoh darah 

sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. 

d. Hasil triangulasi 

AK memiliki sikap yang baik, ramah, dan perhatian pada teman-

temannya, khususnya pada sahabat AK. Menurut sahabat AK, AK merupakan 

pribadi yang sopan namun humoris, namun terkadang pemikiran AK berbeda 

dengan pemikiran anak seusianya, sehingga teman-temannyapun sulit untuk 

memahami pola pikirnya. AK juga merupakan individu yang rela berkorban 

untuk sahabatnya. Keseharian AK dihabiskan dengan banyak kegiatan seperti 

kuliah, menonton film, dan mendengarkan lagu. Selain itu, AK juga terlibat 

dalam beberapa kepanitiaan, dan terlibat dalam kegiatan politik. 

Perbedaan sikap yang terjadi pada AK sebelum dan sesudah kedua 

orang tuanya bercerai adalah dulu AK merupakan individu yang terbuka 

dengan semua orang, namun saat ini AK menjadi lebih selektif dalam bercerita, 

AK hanya bercerita dengan teman dekatnya saja, terutama mengenai 

permasalahan kedua orang tuanya tersebut. Menurut penuturan sahabat AK, 

dahulu AK merupakan individu yang cuek dan tidak peduli dengan lingkungan 

sekitar, namun sekarang AK menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar 

maupun terhadap dirinya sendiri. Bahkan AK menjadi volunteer saat terjadi 

musibah di Palu. Hubungan dengan kedua orang tua AK pun mengalami 

perubahan sebelum dan sesudah perceraian. Sebelum perceraian, AK selalu 

membangga-banggakan ayahnya, namun setelah permasalahan ini, AK tidak 

pernah membahas mengenai ayahnya lagi. Dahulu AK lebih dekat dengan 

ayah dan tidak terlalu dekat dengan sang ibu, namun sekarang yang terjadi 

adalah kebalikannya, yaitu AK menjadi lebih dekat dengan ibu daripada 

dengan ayahnya. 
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Tahapan yang terjadi pada AK berawal dari tahap anger, AK banyak 

bercerita dengan sahabatnya mengenai ketidakpercayaannya bahwa sang 

ayah melakukan tindakan yang bertentangan dari yang telah diajarkannya 

selama ini. AK tidak menyangka bahwa keluarganya yang ia anggap baik-baik 

saja ternyata terjadi yang sebaliknya. AK bercerita dengan sahabatnya hingga 

menangis saat berada di Goa Maria Kerep. AK merasa kecewa dengan sang 

ayah dan menyalahkan Sang Pencipta atas apa yang terjadi dalam 

keluarganya. Segala sesuatu yang diajarkan oleh ayahnya bertentangan 

dengan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. AK menjadi bingung karena 

selama ini ia berpegang pada ayahnya, namun ternyata sang ayah tidak dapat 

dipercaya maka AK merasa tidak memiliki pegangan. Pada saat berada pada 

tahap anger, AK tidak banyak melakukan interaksi dengan orang lain dan lebih 

memilih berada di rumah. 

Tahapan anger ini berdampingan dengan tahapan depression, karena 

pada tahap inipun AK putus asa dan sempat tidak mempercayai adanya cinta, 

karena role model yang dijadikan panutan selama ini ternyata melakukan hal 

yang bertentangan dengan ajaran yang telah diajarkannya selama ini. AK sulit 

dalam meluapkan perasaannya, dirinya hanya ingin menangis, namun sang 

ayah mengajarkan bahwa laki-laki pantang untuk menangis, sehingga ia 

mengalami kebingungan dalam dirinya. Beruntungnya, AK memiliki sahabat 

yang setia mendampingi AK dan memberi pengertian agar AK dapat 

meluapkan perasaannya melalui tangisan, maka akhirnya AK dapat menangis 

dan hanya menangis yang dilakukan AK pada saat itu. Setelah itu, perasaan 

AK menjadi lebih lega. 

Tahapan tersebut digantikan oleh tahap acceptance. Hal ini dapat 

diketahui oleh sahabat AK, yaitu ketika AK akhirnya dapat menerima adik 



92 

 

 
 

tirinya sebagai adik, karena sebelumnya AK tidak menganggap anak tersebut 

sebagai adiknya, namun menganggap anak tersebut sebagai anak dari 

ayahnya dan bukan adiknya. Penerimaan diri tersebut terjadi sekitar tahun 

2018 yang lalu. Perubahan yang terjadi dalam diri AK setelah ia dapat 

menerima diri adalah AK menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan lebih 

selektif dalam menjalin relasi yang lebih dekat dengan orang lain. Walaupun 

begitu, AK seringkali masih kembali pada tahap depression. AK sesekali masih 

sedih apabila terdapat situasi yang mendukung munculnya kesedihan 

tersebut. 

e. Analisa kasus subjek AK 

Subjek ketiga pada penelitian ini adalah AK, seorang laki-laki berusia 

dua puluh tahun dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas 

swasta Semarang. AK merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya. 

Kegiatan yang dilakukan subjek sehari-hari adalah berkuliah dan aktif di 

berbagai kegiatan, baik kegiatan dalam kampus maupun kegiatan di luar 

kampus. Pada wawancara pertama, subjek menggunakan kaos berkerah 

berwarna merah, celana jeans panjang berwarna biru tua dan menggunakan 

sepatu boots berwarna coklat tua. Pada wawancara kedua, subjek 

menggunakan kemeja berwarna biru, celana jeans panjang berwarna biru tua 

dan menggunakan sepatu berwarna hitam. Pada wawancara ketiga, subjek 

menggunakan kaos berkerah berwarna hitam, celana jeans panjang berwarna 

biru tua dan menggunakan sepatu boots berwarna coklat tua. Selama 

wawancara berlangsung, AK dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan peneliti dan memberikan jawaban dengan penjelasan yang panjang.  

Perceraian pada kedua orang tua subjek terjadi pada bulan Oktober 

tahun 2017. Kedua orang tua subjek tidak meminta pendapatnya dalam 
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pengambilan keputusan untuk bercerai. Saat ini, subjek tinggal dengan pihak 

ibu dan berpisah dengan ayahnya. Subjek memutuskan untuk tinggal dengan 

sang ibu karena ia merasa sang ibu membutuhkan dirinya. Hubungan subjek 

dengan sang ibu terbilang tidak dekat secara emosional, karena selama ini 

subjek lebih dekat dengan ayahnya, namun saat ini AK menjadi lebih dekat 

dengan sang ibu dan hubungan secara emosionalpun lebih mulai terbangun 

setelah perceraian. Sebaliknya, hubungan subjek dengan ayahnya sebelum 

perceraian sangat dekat, namun setelah perceraian terjadi, hubungan subjek 

dan sang ayah menjadi jauh. 

Hubungan subjek dengan lingkungan sekitar sejak dahulu sebelum 

perceraian terjadi memang sudah terjalin dengan baik. subjek dikenal dengan 

anak yang baik, cerdas, dan menghormati orang tua. Hingga saat inipun 

perlakuan lingkungan terhadap subjek tidak berubah. Hubungan subjek 

dengan lingkungan yang berada di sekolahpun juga tidak banyak mengalami 

perubahan atau bahkan tidak ada perubahan. Tidak ada teman yang menjauhi 

dirinya karena keadaan perceraian yang terjadi dalam keluarganya, bahkan 

teman-teman subjek memberikan dukungan padanya. 

Tahapan yang terjadi dalam proses pencapaian penerimaan diri adalah 

berawal dari tahap anger. Tahap tersebut dimulai ketika subjek mengetahui 

bahwa sang ayah memiliki seorang istri baru selain ibunya. Subjek merasa 

dibohongi oleh sang ayah, karena kenyataan yang terjadi bertentangan 

dengan segala hal yang telah diajarkan sang ayah pada subjek itu sendiri. 

Pada tahap ini, AK kecewa dan mempertanyakan kepada Sang Pencipta 

mengapa hal ini dapat terjadi dan AK kecewa dengan-Nya melalui percakapan-

percakapan yang dilakukannya secara pribadi. Pada tahap ini, AK menjadi 
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lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah dan menutup diri dari relasi 

di lingkungan sekitar. 

Selama proses penerimaan diri, subjek pun mengalami tahap 

bargaining, tahapan tersebut terjadi ketika kedua orang tua subjek akan 

berpisah dan akan meninggalkan rumah. subjek mengatakan pada kedua 

orang tuanya bahwa jika mereka akan berpisah dan pindah ke rumah masing-

masing, maka subjek akan pergi dan tidak akan pernah pulang ke rumah lagi, 

namun hal ini tidak berlangsung lama karena kedua orang tua subjek tetap 

bercerai dan berpisah. Subjek pun tidak melanjutkan usahanya karena ia 

merasa bahwa hal tersebut percuma untuk dilakukan. 

Setelah perceraian terjadi, subjek kembali pada tahap anger dan 

depression. Subjek mengalami depresi pada saat subjek berada pada awal 

semester satu di bangku perkuliahan. Setelah melakukan latihan koor di kapel, 

subjek sering tinggal di dalam kapel tersebut untuk berdiam diri dan berusaha 

berkomunikasi secara dua arah dengan Tuhan. Subjek melakukan meditasi 

untuk menenangkan diri. Subjekpun mengalami perubahan berat badan, 

sebelumnya ia memiliki berat badan sekitar enam puluh kilogram, namun 

karena depresi subjek menjadi lebih sering makan dan berat badannya 

melonjak menjadi sekitar 74-75 kilogram. Pada tahap ini, subjek meluapkan 

emosi kesedihannya melalui tangisan, karena role model yang selama ini 

dijadikan panutan olehnya, ternyata mengecewakan dirinya, sehingga ia tidak 

tahu harus mempercayai dan berpegang pada siapa. 

Tahapan depression tidak dapat dikatakan hilang, namun dapat 

dikatakan berkurang dari tingkat depresi yang sebelumnya. Saat ini subjek 

sudah memasuki tahap acceptance, hal ini juga dikarenakan adanya teman-

teman yang mendukung subjek dalam penerimaan diri. Subjek menerima 
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keadaan karena memang inilah kenyataan yang terjadi. Setelah subjek dapat 

menerima diri, terdapat perubahan yang terjadi dalam dirinya, ia menjadi 

pribadi yang lebih dewasa dalam bicara dan dalam menanggapi sesuatu. 

Subjek memiliki pola pikir yang lebih terbuka dibandingkan sebelum subjek 

dapat menerima dirinya. Walaupun begitu, tahapan anger dan tahap 

depression seringkali masih muncul apabila terdapat situasi yang mendukung 

munculnya perasaan tersebut. 

Tentunya, penerimaan diri yang dicapai oleh subjek dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu pengaruh kesuksesan yang terjadi, subjek merasa diterima 

dan dibutuhkan dalam sebuah kegiatan, hal tersebut membuat dirinya bangga 

dan dapat menerima diri. Subjekpun memiliki sahabat-sahabat yang selalu 

mendukung subjek dalam melewati segala permasalahan yang terjadi dan 

dapat menerima subjek walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan yang 

ia miliki. Walaupun subjek memiliki latar belakang broken home, subjek 

memiliki harapan yang kuat bahwa dirinya tidak akan memiliki broken future, 

melainkan akan memiliki masa depan yang cerah. Banyak hal pula telah 

dilakukan subjek demi mencapai harapannya tersebut. Subjek juga memiliki 

nilai-nilai yang diterapkan dalam dirinya, yaitu menyangkut kesetiaan. 

Subjekpun memiliki pemahaman diri mengenai kekurangan dan kelebihan 

yang ada dalam dirinya. Subjek mampu menerima kekurangan yang ada 

dalam dirinya serta mampu memanfaatkan kelebihan yang ada dalam dirinya. 

f. Intensitas tema 

No Tema Intensitas Keterangan 

1 Tahap denial - Subjek AK tidak mengalami tahap 
denial 

2 Tahap anger +++ Subjek AK mengalami tahap 
anger sebelum perceraian terjadi 
ketika mengetahui kenyataan 
yang terjadi 
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Saat ini, subjek sesekali 
mengalami tahap ini pada situasi 
tertentu 

3 Tahap bargaining ++ Subjek AK melakukan tahap 
bargaining sebelum perceraian 
terjadi namun tidak mendapatkan 
hasil 

4 Tahap depression +++ Subjek AK mengalami tahap 
depression dengan berdiam diri 
dan menangis 

5 Tahap acceptance +++ Subjek AK mengalami tahap 
acceptance  

6 Pemahaman diri ++ Subjek AK memiliki pemahaman 
akan dirinya, baik kelemahan 
maupun kelebihan 

7 Harapan yang realistis ++ Subjek AK memiliki harapan yang 
realistis dan sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki, 
subjekpun melakukan beberapa 
usaha guna mencapai harapan 
tersebut 

8 Bebas dari hambatan 
lingkungan 

++ Subjek AK memiliki sahabat yang 
mendukung subjek dalam 
melewati permasalahan 

9 Sikap yang 
menyenangkan dari orang 
lain 

+++ Subjek AK memiliki teman yang 
menerima dirinya secara utuh 
walaupun AK memiliki orang tua 
yang bercerai 

10 Bebas dari tekanan emosi - Subjek memiliki tekanan emosi 

11 Pengaruh kesuksesan ++ Subjek merasa bangga dengan 
pencapaian yang telah diraihnya 
selama ini, subjek terlibat dengan 
berbagai kegiatan positif 

12 Figur yang dijadikan 
panutan 

- Subjek tidak memiliki figur yang 
dijadikan panutan dalam melalui 
masalah perceraian kedua orang 
tuanya 

13 Perspektif diri ++ Subjek AK menerima kritikan yang 
berasal dari sudut pandang orang 
lain 

14 Pola asuh orang tua - Pola asuh yang diajarkan oleh 
kedua orang tuanya adalah pola 
asuh otoriter 

15 Konsep diri +++ Subjek AK memiliki konsep diri 
yang stabil dengan menerapkan 
standar dirinya berkaitan dengan 
kesetiaan 

Keterangan 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi  
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Bagan 4.3. Dinamika Penerimaan Diri Subjek AK


