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LAMPIRAN
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LAMPIRAN A
PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI

123

PEDOMAN WAWANCARA
IDENTITAS SUBJEK
Nama lengkap

: ………………………………………………………..

Nama panggilan

: ………………………………………………………..

Tempat, tanggal lahir : ………………………………………………………..
Alamat rumah

: ………………………………………………………..

Domisili

: ………………………………………………………..

Hobi

: ………………………………………………………..

Pendidikan

: ………………………………………………………..

Jumlah saudara kandung : L=

P=

Anak ke=

IDENTITAS ORANG TUA SUBJEK
Nama ayah

: ……………………………………………………….

Pekerjaan

: ……………………………………………………….

Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………….
Pendidikan terakhir

: ……………………………………………………….

Nama ibu

: ……………………………………………………….

Pekerjaan

:………………………………………………………...

Tempat tanggal lahir : ……………………………………………………….
Pendidikan terakhir

: ……………………………………………………….

IDENTITAS SAUDARA KANDUNG SUBJEK
Nama Saudara

: ……………………………………………………….

Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………….
Pendidikan terakhir

: ……………………………………………………….
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Saudara keberapa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

: ……………………………………………………….

a. Identitas Subjek
Pertanyaan
Jawaban
Nama lengkap
Nama panggilan
Tempat , tanggal
lahir
Alamat rumah
Domisili
Pendidikan
Hobi
Anak ke berapa
Berapa bersaudara

b. Identitas Orang Tua
Pertanyaan
Jawaban
1. Nama Ayah
2. Tempat, tanggal
lahir
3. Pekerjaan
4. Pendidikan
terakhir
5. Alamat rumah
6. Nama Ibu
7. Tempat, tanggal
lahir
8. Pekerjaan
9. Pendidikan
terakhir
10. Alamat rumah

1.
2.
3.
4.
5.

c. Identitas Saudara Kandung
Pertanyaan
Jawaban
Nama saudara
Tempat, tanggal
lahir
Saudara ke berapa
Pendidikan
Alamat rumah

Pertanyaan

d. Latar Belakang Subjek
Jawaban

1. Kehidupan masa
kecil

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan

125

2. Kehidupan masa
remaja
3. Kehidupan masa
sekarang
4. Keadaan orang tua
- Orang tua
harmonis
- Orang tua
sering
bertengkar
5. Hubungan dengan
orang tua
6. Hubungan dengan
saudara kandung
7. Situasi di dalam
rumah
8. Situasi di
lingkungan rumah
9. Hubungan dengan
teman
10. Situasi di dalam
lingkungan
sekolah/kampus
11. Relasi sosial
12. Masa pacaran

1.
2.
3.
4.

5.

e. Latar Belakang Remaja Putus Cinta
Pertanyaan
Jawaban
Terjadinya
hubungan cinta
Berapa lama
berpacaran
Berapa kali
berpacaran?
Hubungan dengan
pasangan ketika
memiliki konflik
permasalahan
Berapa lama
pengalaman putus
cinta

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan
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6. Adanya
penyesalan untuk
berpacaran
f.
Pertanyaan

Faktor Penyebab Putus Cinta
Jawaban

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan

g. Pengaruh Lingkungan Yang Memunculkan Perilaku Menerima Atau
Menolak Keadaan Ketika Putus Cinta
Jawaban
Coding Tema
Intensitas

Keterangan

1. Faktor dari
keluarga yang
menyebabkan
putus cinta
2. Faktor dari sosial
yang
menyebabkan
putus cinta
3. Faktor dari diri
sendiri yang
menyebabkan
putus cinta
4. Faktor lain

Pertanyaan
1. Pemicu stress
yang dipengaruhi
dari lingkungan
2. Adanya dukungan
sosial

h. Gaya Cinta Yang Menyebabkan Putus Cinta
Pertanyaan
Jawaban
Coding
1. Cinta materialistis
- Berpacaran
hanya untuk
menikmati
materi
2. Gaya cinta agape
(cinta tanpa
pamrih)
- Mengutamakan
pengorbanan
dan
kepercayaan
terhadap

Tema

Intensitas

Keterangan
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pasangan
Dibohongi
pasangan
untuk
melakukan
hubungan
seksual
Gaya cinta ludos
(permainan cinta)
- Merasakan
kebosanan dan
terlalu serius
ketika
menjalani
sebuah
hubungan
karena masih
ingin mencari
jatidiri dengan
menggantiganti pasangan
Gaya cinta mania
(cinta posesif)
- Selalu ingin
mengetahui
kegiatan
pasangan
setiap hari
Gaya cinta eros
- Lebih ceroboh
dan tergesagesa saat
memilih
pasangan
Cinta karena
dijodohkan
- Tidak memiliki
kecocokan
dalam sifat dan
misi ketika
menjalin
hubungan
Cinta karena
perbedaan agama
- Tidak adanya
restu dari
orang tua
- Sering
melakukan
perdebatan
-

3.

4.

5.

6.

7.
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untuk
mempertahank
an keyakinan
masing-masing
i.

Dampak Psikologis Negatif Putus Cinta
Jawaban
Coding

Pertanyaan
1. Ketakutan akan
mengalami putus
cinta dengan
pasangan
2. Mengalami stress,
perasaan kacau
(labil),
ketidakstabilan
emosi, kesedihan
yang berlarut
3. Ada perasaan
kecewa dengan
pasangan
4. Ada kendala dalam
aktivitas sehari-hari
5. Ada perasaan
cemas ketika putus
cinta
6. Mengalami depresi

Tema

Intensitas

Keterangan

Tema

Intensitas

Keterangan

Tema

Intensitas

Keterangan

7. Dampak lain

1.

2.
3.

4.

j. Dampak Psikologis Positif Putus Cinta
Pertanyaan
Jawaban
Coding
Memiliki
kepercayaan diri
ketika putus cinta
Dapat melakukan
penyesuaikan diri
Ketika putus cinta
lebih meningkatkan
tingkah laku
beragama
Dampak lain

k. Konflik Penyebab Putus Cinta
Pertanyaan
Jawaban
1. Ada perasaan
kecemburuan
2. Memiliki masalah
pribadi

Coding
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3. Memiliki perasaan
kebosanan
4. Konflik penyebab
putus lainnya

l.
Pertanyaan
1. Pengalaman
bermakna

Makna Hidup Ketika Putus Cinta
Jawaban

2. Kegiatan yang
bermakna ketika
putus
3. Makna hidup yang
dihayati

PEDOMAN OBSERVASI
Mimik wajah yang muncul
Pakaian dan aksesoris yang dipakai
Postur tubuh
Gerak-gerik tubuh yang muncul
Perilaku yang muncul saat berinteraksi
dengan peneliti
Kondisi di dalam rumah

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan
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LAMPIRAN B
VERBATIM
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VERBATIM SUBJEK 1
Pertanyaan
Jawaban
1. Identitas Subjek
1. Selamat siang, nama
Siang mbak , di inisialkan mbak namanya? KA saja
anda siapa?
mbak inisialnya
2. Jenis kelaminnya?
Perempuan
3. Alamatnya sekarang
Perumahan Krapyak
dimana?
4. Tempat dan tanggal
Semarang, 2 Januari 1998
kelahiran anda?
5. Domisili
Semarang mba
6. Saat ini anda berusia
21 tahun
berapa tahun?
7. Lalu bagaimana mengenai Saya TK, SD, SMP, SMA dan sekarang saya Kuliah
riwayat pendidikan anda?
mbak
8. Hobi anda apa?
Yaa... hobi saya nyanyi sama masak mbak , jadi kalau
libur kuliah gitu kalau saya tidak ada kegiatan saya
masak mbak , kalau nyanyi sih setiap hari mbak atau
waktu mandi gitu hehe
9. Anda itu anak keberapa?
Saya anak ke kedua mbak
10. Berapa bersaudara ya?
Dua bersaudara mbak
2.Identitas Orang Tua
11. Nama Ayah anda siapa?
12. Tempat dan tanggal
lahirnya ayah?
13. Kalau pekerjaan ayah
anda?
14. Pendidikan terakhir ayah
anda?

Emmm…. Aku inisial aja ya mbak namanya N itu aku
inisial.
Bandung, 20 Juni 1960
Karyawan swasta mbak
D3 mbak Fakultas tehnik sipil

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan
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15. Alamat rumah ayah?
Perumahan Krapyak
16. Kalau nama ibu siapa?
R mbak itu saya inisial hehe
17. Tempat tanggal lahir ibu
Surabaya, 25 Oktober 1962
anda?
18. Pekerjaan ibu anda?
Karyawan swasta juga mbak
19. Pendidikan terakhir ibu
D3 Fakultas Akutansi mbak
anda?
3. Identitas Saudara Kandung
20. Nama saudara kandung
anda siapa namanya?
21. Tempat tanggal lahir?
22. Saudara keberapa?
23. Pendidikan saudara
anda?

RP itu aku insial mbak hehe
Semarang, 6 Oktober 1991
Ke pertama
SMA mbak

4. Latar Belakang Subjek
24. Emm…
saya
mau
bertanya bagaimana sih
kehidupan masa kecil
anda?
25. Oo begitu, kalau
kehidupan masa remaja
anda bagaimana?

26. Bagaimana sih kehidupan

Kehidupan masa kecil saya , emm yaa bahagia
bahagia saja, sering main tapi kalau main tugas
sekolah harus selesai dulu baru boleh main mbak ,
jadi waktu saya dibagi belajar dulu baru main.
Yaa… waktu remaja baru mulai mengenal bedak, ,
jadi dulu gak terlalu ngurusin harus makeup atau
perawatan gitu, jadi dulu saya ikut paskibra,
drumband gitu mbak , jadi dulu saya item tapi ya saya
bodo amat mbak. Tapi lama-kelamaan saya kenal
pelembab muka jadi saya ya perawatan diri mbak,
karena saya waktu itu udah suka lihatin kakak kelas
saya yang ganteng gitu mbak hehe jadi kehidupan
saya waktu remaja ya bahagia-bahagia aja mbak.
Emmm… kehidupan masa sekarang mungkin udah
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anda masa sekarang?

27. Ooo begitu, kalau
keadaan orang tua anda
bagaimana yaa? Orang
tua harmonis atau orang
tua sering bertengkar
gitu?
28. Kalau hubungan anda
dengan orang tua?

29. Hubungan anda dengan
saudara kandung?
30. Emm… bagaimana sih
situasi atau keadaan di
dalam rumah?
31. Kalau situasi di
lingkungan rumah anda?

ada tanggung jawab yaa, gak kaya dulu lebih banyak
main, tapi kalau sekarang tuh udah apa-apa diatur
sendiri, kaya main tuh harus diatur hari apa, gak kaya
dulu hampir tiap hari main. Kalau sekarang kan saya
kuliah kaya ada tugas gitu kan harus saya kerjain
sendiri , cari buku sendiri. Beda waktu sekolah dulu
mbak, kalau waktu sekolah dulu kan apa-apa masih
jagain temen kalau tugas. Jadi lebih ada tanggung
jawab sih mba kalau sekarang
Emm… orang tua ya harmonis tapi kalau bertengkar
ya jarang, itu pun karna hal masalah sepele . tapi ya
bahagia-bahagia aja sampai sekarang

oo.. sangat baik sih kalau hubungan dengan orang tua
komunikasi juga baik dengan orang tua, lama-lama
jadi terbuka dengan orang tua kalau lagi ada
maasalah terus cerita gitu , karena kalau cerita
dengan orang tua bisa ngasih solusi ketika saya
punya masalah.
Sama saudara kandung baik-baik aja sih kaya temen
aja gitu, soalnya saudara saya cewek jadi ya baik-bak
aja.
Keadaan dirumah ya nyaman-nyaman aja sih mbak

Wah kalau lingkungan rumah saya, saya jarang keluar
rumah mbak , apalagi tetangga saya kalau pagi udah
pada brangkat kerja sekolah , sore pada pulang
langsung di rumah masing-masing mbak, jadi jarang
sih komunikasi sama tetangga. Karena dirumah saya
kan perumahan jadi ya begitu mbak situasinya lebih
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individualis, kalau ketemu semua tetangga pun kalau
waktu ada acara besar kaya 17an gitu sih mbak, tapi
ya tetangga saya pada baik semua.
32. Bagaimana sih hubungan Kalau sama teman sih baik-baik aja sih mbak malah
anda dengan teman?
udah kaya keluarga sendiri, temen-temenku pada baik
semua mbak.
33. Kalau situasi didalam
Situsai dalam kampus nyaman sih, kebetulan yaaa….
lingkungan kampus anda
Saya sama dosen juga deket kaya bapak sama anak
seperti apa?
sendiri, kaya sama ibu sendri gitu, karena beliau gak
anggap cuma hanya anak didik aja tapi kaya anak
sendiri, yaa… perhatian kuliah, terus kalau lagi ada
masalah beliau kasih-kasih saran gitu sih.
34. Bagaimana sih anda
Kalau sama masyarakat kebetulan ketika rumah saya
dalam relasi social?
pindah di semarang atas kurang deket ya tapi kalau
sama masyarakat di rumah lama saya deket sih udah
kaya keluarga ya mereka tetangga udah kaya saudara
gitu mbak
35. Masa pacaran anda?
Emm.. masa pacaran saya waktu SMA sih mbak.
5. Latar Belakang Putus Cinta
36. Bagaimana sih terjadinya
hubungan cinta anda
dengan pasangan?

Kalau saya sebenernya agak susah tertarik sama
lawan jenis, butuh waktu , tapi lama-kelamaan yang
saya tekankan itu adalah keyakinan ketika dekat
dengan lawan jenis ini, jadi saat deket ya harus yakin
mbak , tapi sebenernya kalau buat pacaran saya ada
rasa takut buat patah hati sih mbak, soalanya ya
males gitu mbak kalau pacaran cuma main-main aja.
Tapi ya kembali lagi ke orangnya sih mbak gitu sih
yang penting sistem kepercayaan dulu baru saya
lihat, “oo… orang ini tipe saya” yaudah saya akan
membuka hati untuk pacaran tapi proses untuk
deketnya gak cepet sih mbak lebih agak pilih-pilih
hehe
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37. Berapa lama anda
berpacaran dengan
pasangan?
38. Berapa kali anda
berpacaran?
39. Hubungan dengan
pasangan ketika memiliki
konflik permasalahan itu
gimana?

40. Bagaimana sih
pengalaman anda ketika
putus cinta?

Satu tahun mbak

Dua kali mba
Kalau lagi ada permasalahan kalau saya tipe yang
tidak mengungkapkan pendapat saya, ketika saya
ada hal yang gak suka ya saya diem mendem aja
gitu mbak, tapi lama-kelamaan saya belajar untuk
mengungkapkan pendapat saya mbak, ada hal yang
saya gak suka ya saya bilang gak suka, kalau saya
suka ya bilang suka, kalau mau marah ya silahkan
marah gitu.
Emm… yang saya alami sih karena komunikasi
sih,mungkin lebih banyak kesalahpamahaman gitu,
ya namanya manusia berhubungan dengan manusia
ya butuh yang namanya komunikasi, ya kalau udah
gak mau komunikasi berarti udah gak mau
berhubungan gitu kan, Ya jadi kalau kita
hubungannya udah gak bagus akan berantakan
hubungannya, terus sama kepercayaan sih mbak
kaya saya udah kasih kepercayaan tapi pasangan
gak bisa jaga kepercayaan yaudah mbak hubungan
akan gak baik dan akan berakhir

41. Berapa lama sih
Satu bulan mbak
pengalaman putus cinta
anda dengan pasangan?
42. Ada gak penyesalan
Ada sih mbak
untuk berpacaran?
6. Faktor Penyebab Putus Cinta

KSK

Kesalahpahaman
dalam
komunikasi

+++

KRK

Kehilangan rasa
kepercayaan

+++

PB

Penyesalan
berpacaran

+++

Subjek memiliki
pengalaman putus
cinta lebih banyak
pada kesalahpaham
dalam komunikasi
dengan pasangan
Hilangnya
kepercayaan yang
menyebabkan
adanya konflik
pertengkaran yang
mengakibatkan
putus cinta

Subjek merasakan
penyesalan
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43. Apakah dari faktor
keluarga yang
menyebabkan anda
dengan pasangan putus
cinta?
44. Apakah dari faktor sosial
penyebab putus cinta?
45. Faktor dari diri sendiri
yang menyebabkan putus
cinta?
46. Atau dari factor lain yang
menyebabkan putus
cinta?

Engga sih mbak gak dari faktor keluarga, keluarga
saya dan pasangan tidak ikut campur dalam
hubungan kami

Faktor sosial juga engga mbak
Iya saya putus karna dari individual kita sendiri
permasalahan muncul karena dari diri kita sendiri sih
mba, faktor saling egois sih mba
Kalau faktor lain ada sih mbak , faktor dari orang
ketiga yang mengakibatkan ada permasalahan dalam
hubungan saya yang akhirnya jadi berantem

FD

Faktor diri
sendiri

+++

OK

Adanya orang
ketiga

+++

Subjek mengalami
putus cinta adanya
faktor dari diri sendiri
Subjek mengalami
faktor dari orang
ketiga yang
menyebabkan
adanya
permasalahan yang
membuat
pertengkaran dan
putus cinta dengan
pasangan

7. Pengaruh Lingkungan Yang Memunculkan Perilaku Menerima Atau Menolak Keadaan Ketika Putus Cinta
47. Pemicu stress yang di
pengaruhi dari
lingkungan?

Pemicu stress dari lingkungan emm… ya sempet ada
dikit sih mbak , kaya orang-orang tanya-tanya
hubungan saya dengan pasangan tanya kabar
tentang pasangan padahal kami udah putus jadi
yaa… agak gimana ya mbak mau jawab
pertanyaannya tapi udah agak males, tapi disisi lain
juga pengen cerita sama orang-orang itu tapi kadang
saya mikir ya buat apa males ngebahas gitu mbak , ya
pengennya biar orang-orang tau sendiri. Soalnya jadi
kaya tertekan, maksudnya tertekannya itu jadi
mengingatkan sama pasangan saya yang udah

PSL

Pemicu stress
dari
lingkungan

+

Subjek sempat
mengalami pemicu
stress dari
lingkungan
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nyakitin itu mbak
Pastilah kalo dukungan sosial, dari keluarga terutama
pasti akan support apalagi orang tua terutama mama
saya, yaa.. seorang ibu tuh punya insting sendiri
terhadap anaknya saat punya masalah atau pun apa
yang sedang dirasakan anaknya kaya ada firasat gitu
, juga memberikan saran-saran kepada saya yang
baik seperti itu, keluarga teman saya juga selalu
memberikan dukungan yang terbaik buat saya mbak.
8. Gaya Cinta Yang Menyebabkan Putus Cinta

48. Apakah ada dukungan
sosial?
Misalnya teman atau keluarga
mensupport untuk bangkit ketika
anda putus cinta dengan
pasangan?

49. Apakah anda putus cinta
karena cinta materialistis?
Maksudnya berpacaran
hanya untuk materi?
50. Apakah anda putus cinta
karena cinta agape (cinta
tanpa pamrih? Maksudnya
anda selalu
mengutamakan pasangan
anda atau anda dibohongi
pasangan untuk
melakukan hubungan
seksual?
51. Apakah anda putus cinta
karena cinta ludos
(permainan cinta?
Maksudnya anda
merasakan kebosanan
dan terlalu serius ketika
menjalani sebuah
hubungan karena masih
ingin mencari jatidiri

DS

Dukungan
sosial

+++

Subjek selalu
mendapatkan
dukungan sosial
ketika sedang
mengalami
permasalahan putus
cinta

CTP

Cinta tanpa
pamrih

+++

Subjek mengalami
cinta tanpa pamrih
dengan selalu
mengutamakan
pasangannya

Engga sama sekali saya pacaran gak karena materi
dari pasangan saya mbak, karena saya kalau lihat
orang gak lihat dari materi sih
Kalau itu ada mba, saya selalu mengutamakan
pasangan

Tidak ada mba karena saya ingin berpacaran yang
serius
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dengan mengganti-ganti
pasangan?
52. Apakah anda putus cinta
Kalau itu iya mba, saya ingin selalu mengetahui
karena cinta mania (cinta
kegiatan pasangan setiap hari
posesif) maksudnya anda
itu selalu ingin mengetahui
kegiatan pasangan setiap
waktu?
53. Apakah anda putus cinta
Engga mba, saya selalu pilih-pilih buat dijadiin
karena cinta eros?
pasanganku mba
Maksudnya lebih ceroboh
dan tergesa-gesa saat
memilih pasangan?
54. Apakah anda putus cinta Tidak ada mba
karena dijodohkan?
55. Apakah anda dengan
Kalau itu engga mba saya dengan pasangan agama
pasangan putus cinta
sama
karena perbedaan
agama?
9. Dampak Psikologis Negatif Putus Cinta
56. Apakah anda ada rasa
ketakutan akan
mengalami putus cinta
dengan pasangan?
57. Apakah anda mengalami
stress, perasaan kacau
(labil), ketidakstabilan
emosi, kesedihan yang
berlarut?

CPF

Cinta posesif

+++

Subjek mengalami
cinta yang posesif
dengan selalu ingin
mengetahui kegiatan
pasangannya setiap
hari

Ya kalau ketakutan akan mengalami putus cinta pasti
ada lah mbak

KPC

Ketakutan
putus cinta

+++

Subjek merasakan
ketakutan adanya
putus cinta

Iya ada mbak ada semua yang saya rasain seperti
itu,kalo yang stress kaya sulit tidur jadi tidurnya sering
malem2 gitu, terus kaya kepikiran terus gitu mba
kepikirannya ke hal-hal yang negatif , terus perasaan
saya juga labil banget mba, kadang saya tuh ngrasa
saya kaya gak berguna, kadang saya juga uringuringan, kadang marah-marah, kadang sebel-sebel
sendiri gitu kaya saya tuh belum bisa menerima

ST

Stress

+++

PK

Perasaan
kacau (labil)

+++

KE

Ketidakstabilan +++

Subjek mengalami
stress ketika putus
cinta
Subjek merasakan
perasaan kacau
(labil) ketika putus
cinta
Adanya perasaan
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58. Apakah ada perasaan
kecewa dengan
pasangan?
59. Ketika anda putus ada
kendala dalam aktivitas
atau kegiatan sehari-hari?

60. Apakah ada perasaan
cemas ketika putus cinta
dengan pasangan?

61. Anda mengalami depresi
gak ketika putus cinta?
62. Atau ada dampak lainnya?

keadaan gitu mba, terus mudah tersinggung juga mba
, saya juga ngerasain emosi yang gak stabil mba
waktu putus sama pasanganku, terus saya tuh
langsung sedih terus setiap hari kaya ngerasa barang
yang berharga gitu mba, kaya kehidupan saya
ngrasain kesepian apalagi ya mba kalo waktu
weekend biasanya saya pergi sama pasangan saya
setelah putus saya cuma di rumah jadi ya ngrasa ada
yg hilang gitu sih mba
Ya pasti ada mbak rasa kecewa, aku gak tau kenapa
ya mba bisa kecewa banget gitu sama pasanganku ,
aku ngrasa pasanganku gak bisa jaga komitmen awal
pacaran sih mba
Ada sih mbak kendala dalam aktivitas ketika putus,
kaya gak semangat dalam aktivitas sehari-hari, gak
fokus, nafsu makan jadi berkurang

emosi

KS

Kesedihan

+++

KK

Rasa
kekecewaan

+++

TAS

Tidak
semangat
dalam
melakukan
aktivitas

+++

Cemas… ya ada juga sih perasaan cemas, kaya
cemasnya itu saya setelah ini bagaimana yaa, bisa
gak ya saya membuka hati untuk orang lain, percaya
sama orang lain bisa juga gak seperti itu mbak. Terus
saya juga punya kecemasan tersendiri sih mbak ,
kaya ada gak sih laki-laki yang sayang tulus,
kedepannya bisa bahagia atau tidak gitu sih mbak
Kalau sampai depresi sih engga ya mbak

KCN

Kecemasan

+++

Ada sih mbak dampak lainnya jadi timbul kebencian.
Hal tersebut karena puncaknya kekecewaan yang
mengakibatkan adanya kemarahan yang terpendam
saya dan memunculkan adanya perasaan kebencian
terhadap pasangan mba

RK

Rasa
kebencian

+++

ketidakstabilan
emosi setelah putus
cinta
Subjek merasakan
kesedihan ketika
putus cinta

Subjek merasakan
kekecewaan dengan
pasangan setelah
putus cinta
Subjek mengalami
tidak adanya
semangat dalam
aktivitas sehai-hari
dan menjadi nafsu
makan berkurang
Subjek merasakan
kecemasan dalam
hidupnya setelah
putus cinta

Subjek mengalami
rasa kebenciian
dengan pasangan
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10. Dampak Psikologis Positif Ketika Putus Cinta
63. Apakah anda memiliki
Engga mbak, karena kok saya diperlakukan seperti ini
kepercayaan diri ketika
tuh saya kaya buruk atau bagaimana kok sampai
putus cinta?
diperlakukan sejahat itu
64. Anda dapat melakukan
Ya penyesuaian diri sih lebih ke perbaikan diri sih
penyesuaian diri gak
mbak, seperti menata hati kemudian intropeksi diri
ketika putus cinta?
gitu mbak
65. Ketika putus cinta anda
lebih meningkatkan
tingkah laku beragama ?

Ya itu pasti mbak

66. Atau ada dampak lainnya?

Emm.. engga ada

11. Konflik Penyebab Putus Cinta
67. Apakah penyebab putus
Emm.. iya mbak faktor cemburu juga, saya sama
cinta anda karena ada
pasangan saya sering cemburu sih mba, jadi kalau dia
perasaan kecemburuan?
misal lagi pergi sama temen-temennya ngabarin lama
pasti ngerasaiin cemburu sih mba
68. Apakah memiliki masalah
pribadi yang
menyebabkan putus
cinta?
69. Apakah anda memiliki
perasaan kebosanan
terhadap pasangan?
70. Atau ada konflik penyebab
lain yang menyebabkan
anda putus cinta dengan
pasangan?

PD

Adanya
penyesuaian
diri

+++

Subjek melakukan
perbaikan diri dan
intopeksi diri untuk
penyesuaian dirinya
Subjek lebih
meningkatkan
tingkah laku
beragama ketika
putus cinta

LMT

Lebih
meningkatkan
tingkah laku
beragama

+++

PK

Perasaan
kecemburuan

+++

Subjek merasakan
adanya perasaan
kecemburuan
terhadap
pasangannya

KB

Komunikasi
buruk

+++

Adanya komunikasi
yang buruk yang
menyebabkan
adanya putus cinta

Komunikasi sih mbak kebanyakan , kalau masalah
pribadi sih engga

Tidak sama sekali

Ya itu mbak, masalah komunkasi, kepercayaan lebih
kesitu sih
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12. Makna Hidup Ketika Putus Cinta
71. Apa sih pengalaman
Emm… pengalaman saya ketika putus sih jangan
bermakna anda ketika
berharap pada manusia karena manusia itu lebih
putus cinta?
banyak mengecewakan maka berharaplah pada tuhan
, karena tuhan tidak akan pernah mengecewakan,
kemudian jangan mudah percaya dengan perkataanperkataan atau janji-janji manusia yang nanti akan
berdusta
72. Kegiatan anda yang
Kegiatan saya lebih ke olahraga dan ikut kajian-kajian
bermakna ketika putus
di masjid gitu sih mbak
cinta?
73. Makna hidup yang
Makna hidupnya adalah apa yang kamu tanam itu
dihayati ketika putus
adalah apa yang kamu tuai, kamu menanan kebaikan
cinta?
maka suatu saat kamu akan mendapatkan suatu
kebaikan, jika kamu menanam sebuah keburukan
maka suatu saat nanti kamu akan mendapatkan
keburukan. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang
lain meskipun orang lain menyakiti hatimu, terus
belajarlah memaafkan untuk tidak menyakiti hati, toh
untuk orang menyakiti hati kita biar tuhan yang
membalas
13. Wawancara Dengan Teman Dekat
74. Nama anda siapa?
Saya insial ya mba TM
75. Berapa lama anda
Ya awal kuliah sih mba
berteman dengan subjek
76. Apakah subjek bercerita
Iya mba dia langsung cerita dengan saya
dengan anda ketika
mengalami putus cinta
77. Saya manu bertanya ,
Ya kehidupan subjek sebelum mengalami putus cinta
bagaimana sih kondisi
, dia orangnya supel mba, mudah bergaul sama
kehidupan subjek
temen-temennya , ramelah mba orangnya. Kalau
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sebelum mengalami putus
cinta

temen-temennya ada yang lagi punya masalah pasti
dibantu mba sama dia, baik kok mba orangnya.
Jarang punya masalah juga sih mba. Keluarganya
juga harmonis banget. Jadi kalau saya setiap main
dirumahnya pasti langsung disediain makanan,
minum-minum gitu sama keluarganya mba.

78. Keadaan subjek ketika Emmmm…. Keadaan subjek setelah mengalami
mengalami putus cinta
putus cinta tuh, dia sempet stres mba,setiap malem
begadang kadang kalau saya belum tidur saya
temenin telfonan, terus ya labil juga, dia juga sedih
terus mba, sampai saya nenangin dia kasih solusi.
Dia juga cerita dengan saya kalau dia ketika putus
cinta mengalami kecewa banget sama pasangannya
mba, dia juga sempet cemas, cemasnya itu apakah
dirinya akan mendapatkan pasangan yang lebih baik
dari sebelumnya
79. Perubahan yang dialami Perubahan yang dalami subjek waktu putus cinta sih,
subjek pasca putus cinta
dia kaya gak semangat gitu mba waktu aktivitas
sehari-hari, yang biasanya rame, supel . Ini jadi kaya
lebih diem sih mba. Sempet juga menyendiri mba
kaya kalo lagi jeda matakuliah gitu ya mba, biasanya
kan dia ngajakin makan ke kantin, ini tuh engga mba
saya ajakin kekantin dia milih pulang kerumah.
80. Dengan hal tersebut, apa Ya
saya
selalu
memberikan
ketenangan,
yang anda lakukan untuk support/dukungan, dan solusi agar subjek tidak
subjek?
terpuruk terus sih mba setelah mengalami putus cinta.
Saya sering mengajak subjek untuk mengikuti kajian
agar hatinya semakin tenang mba, sama olahraga sih
mba setiap weekend gitu saya selalu ngajak subjek
biar gak murung terus
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HASIL OBSERVASI
Kesan Umum Subjek
Mimik wajah yang muncul
Pakaian dan aksesoris yang dipakai
Postur tubuh
Gerak-gerik tubuh yang muncul
Perilaku yang muncul saat berinteraksi dengan peneliti
Kondisi di dalam rumah

Deskripsi
Adanya kecemasan ketika wawancara pertama berlangsung
dengan menatap peneliti sediki takut
Subjek menggunakan kaos polos berwarna merah, rambut
terikat menggunakan kuncir berwarna hitam
Memiliki tinggi badan yang sedang sekitar 165 cm dan berat
badan 53 kg
Memainkan tangan ketika wawancara pertama berlangsung
Subjek menjawab beberapa pertanyaan dengan nada suara
yang sedang dan sering menundukan kepalanya.
Kondisi didalam rumah subjek sangat nyaman dan terlihat
harmonis orang tua dan saudara kandung, hal tersebut
dibuktikan dengan adanya kedekatan orang tua dengan anak
dengan menonton televisi bersama.
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VERBATIM SUBJEK 2
Pertanyaan
Jawaban
1. Identitas Subjek
1. Selamat siang, nama
Siang mbak , di inisialkan mbak namanya? MI saja
anda siapa?
mbak inisialnya
2. Jenis kelaminnya?
Perempuan
3. Alamatnya sekarang
Jalan Abimanyu VIII
dimana?
4. Tempat dan tanggal
Semarang, 14 Agustus 1999
kelahiran anda?
5. Domisili
Semarang mba
6. Saat ini anda berusia
19 tahun
berapa tahun?
7. Lalu bagaimana mengenai Saya TK, SD, SMP, SMA dan sekarang saya Kuliah
riwayat pendidikan anda?
mbak
8. Hobi anda apa?
Hobi saya beli makeup sih mbak hehe saya suka
banget yang namanya koleksi alat makeup
9. Anda itu anak keberapa?
Saya anak ke dua mbak
10. Berapa bersaudara ya?
Dua bersaudara mbak
2.Identitas Orang Tua
11. Nama Ayah anda siapa?
12.Tempat dan tanggal lahirnya
ayah?
13.Kalau pekerjaan ayah anda?
14. Pendidikan terakhir ayah

Aku inisial aja ya mbak namanya P itu aku inisial.
Wonogiri, 24 Mei 1965
Dosen
S2 Ilmu Komunikasi

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan
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anda?
15. Alamat rumah ayah?
Jalan Abimanyu VIII
16. Kalau nama ibu siapa?
M mbak itu saya inisial hehe
17. Tempat tanggal lahir ibu
Wonogiri, 3 Maret 1967
anda?
18. Pekerjaan ibu anda?
Ibu rumah tangga
19. Pendidikan terakhir ibu
SMA
anda?
3. Identitas Saudara Kandung
20. Nama saudara kandung anda RP itu aku insial mbak hehe
siapa namanya?
21.Tempat tanggal lahir?
Semarang, 20 Oktober 1988
22. Saudara keberapa?
Pertama
23. Pendidikan saudara anda?
SMA mbak
4. Latar Belakang Subjek
24. Emm… saya mau bertanya Kehidupan masa kecil banyak teman karena
bagaimana sih kehidupan masa tinggalnya di kampung jadi banyak permainan, gak
kecil anda?
kaya zaman sekarang mainnya udah game online,
kalau dulu permainannya tradisional ya jadi sosialnya
tinggi dan saya bahagia-bahagia aja sih kehidupan
masa kecil saya
25. Oo begitu, kalau
Kehidupan masa remaja saya emmm…. Sempat
kehidupan masa remaja
punya pacar diawal SMA pacaran pertama belum
anda bagaimana?
terlalu serius karena masih buat seneng-seneng ,
pacar kedua udah mulai serius dan udah berfikir ke
serius. Jadi ya kehidupan remaja saya bahagiabahagia aja sih mbak walaupun udah mulai ada buat
tanggung jawab
26. Bagaimana sih kehidupan Emm… kehidupan masa sekarang Alhamdulillah saya
anda masa sekarang?
masih bahagia sih mbak hehe
27. Ooo begitu, kalau
Kalau orang tua harmonis ya gak harmonis banget ya
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keadaan orang tua anda
bagaimana yaa? Orang
tua harmonis atau orang
tua sering bertengkar
gitu?
28. Kalau hubungan anda
dengan orang tua?

29. Hubungan anda dengan
saudara kandung?
30. Emm… bagaimana sih
situasi atau keadaan di
dalam rumah?
31. Kalau situasi di
lingkungan rumah anda?
32. Bagaimana sih hubungan
anda dengan teman?

33. Kalau situasi didalam
lingkungan kampus anda
seperti apa?
34. Bagaimana sih anda
dalam relasi sosial?

mbak pasti setiap hubungan itu ada permasalahan,
jadi orang tua saya kalau berantem ya kaya debat,
diskusi yang secara dewasa

Hubungan dengan orang tua sangat baik, jadi
kegiatan anak yang positif selalu di dukung dan
diarahkan mana yang kegiatan negatif dan mana
kegiatan yang positif dan yang terbaik untuk masa
depan itu seperti apa.
Hubungan saya dengan saudara kandung sangat
baik, karena orang tua mendidik pada pendidikan
yang baik jadi saya dengan saudara kandung saya
selalu kompak jarang ada berantem gitu mbak
Emm… situasi didalam rumah baik-baik aja sih mbak

Situasi di lingkungan rumah karena orang tua aktif
dalam kegiatan lingkungan dengan pengurusan RT,
PKK, jadi tetangga di lingkungan rumah juga baik
Kalau hubungan pertemanan semakin remaja tidak
begitu banyak ya mbak, beda kaya dulu masih zaman
kecil, ya jadi harus pinter-pinter pilih teman, tapi
hubungan saya dengan teman yang sekarang sih
Alhamdulillah baik-baik aja sih mbak
Situasi di lingkungan kampus temen-temen di kampus
juga pada baik-baik aja sih mbak nyaman juga.
Relasi sosial emm… mungkin sama anak-anak muda
dilingkungan yaa agak renggang ya mbak ,
komunikasi ya jarang kalau ada kegiatan tertentu sih
mbak baru kami kumpul
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35. Masa pacaran anda?
Masa pacaran saya zaman SMA sih mbak
5. Latar Belakang Putus Cinta
36. Bagaimana sih terjadinya
hubungan cinta anda
dengan pasangan?
37. Berapa lama anda
berpacaran dengan
pasangan?
38. Berapa kali anda
berpacaran?
39. Hubungan dengan
pasangan ketika memiliki
konflik permasalahan itu
gimana?
40. Bagaimana sih
pengalaman anda ketika
putus cinta?

41. Kalau pengalaman putus
cintanya berapa lama?
42. Ada gak penyesalan
untuk berpacaran?

Terjadinya hubungan cinta karena pertama dari kita
ngobrol terus nyambung, nyaman, ya komunikasi itu
sih dan kenyamanan maka terjadinya hubungan cinta
dengan pasangan mbak
Satu tahun mbak

Satu kali mba
Saya lihat dulu mbak permasalahannya itu seperti apa
baru kita cari jalan keluarnya, jalan keluar yang cocok
seperti apa dan kita coba bersama dan kita saling
memberikan solusi
Yaa… pengalaman saya putus cinta sih sangat
kecewa sih mbak pengennya serius tapi kondisinya
putus karena kesalahpahaman dalam komunikasi dan
jarang ketemu pasti ya sedih kecewa mbak, tapi ya itu
harus saya jalani untuk menjalani hidup saya dan
untuk saya intropeksi diri mbak
Satu bulan mbak
Penyesalan untuk pacaran sih ada mbak

6. Faktor Penyebab Putus Cinta
43. Apakah dari faktor

Engga mbak gak dari faktor keluarga saya putus,

KK

Kekecewaan

+++

Subjek merasakan
sangat kecewa
dengan pasangan

PB

Penyesalan
berpacaran

+++

Subjek merasakan
penyesalan
berpacaran setelah
putus cinta
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keluarga yang
menyebabkan anda
dengan pasangan putus
cinta?
44. Apakah dari faktor social
penyebab putus cinta?
45. Faktor dari diri sendiri
yang menyebabkan putus
cinta?

keluarga gak ikut campur mbak hehe

Kalau dari diri sendiri sih iya mbak, adanya sifat saling
egois sih mba, keras kepala, jadi kalo ada masalah ya
kalo yang satu gak mau ngalah ya agak susah sih
mbah nyelesaiinnya

FD

Faktor diri
sendiri

+++

46. Atau dari faktor lain yang
menyebabkan putus
cinta?

Kalau faktor lain sih komitmen saya dengan pasangan
yang gagal sih mbak

FKK

Faktor
kegagalan
dalam
komitmen

+++

Faktor sosial sih engga sih mbak
Adanya faktor diri
sendiri yang
mengakibatkan
putus cinta dengan
adanya sifat saling
egois yang tidak
menyelesaikan
masalah
Adanya kegagalan
dalam komitmen
berpacaran yang
mengakibatkan
adanya putus cinta
dengan pasangan

7. Pengaruh Lingkungan Yang Memunculkan Perilaku Menerima Atau Menolak Keadaan Ketika Putus Cinta
47. Pemicu stress yang di
pengaruhi dari
lingkungan?

Emm… ada sih mbak ada sedikit tekanan dari
lingkungan jadi membuat saya ada sedikit beban

PSL

Pemicu stress
dari
lingkungan

+

48. Apakah ada dukungan

Oo… kalau dukungan social ketika saya putus cinta

DSL

Dukungan

+++

Subjek mengalami
pemicu stress yang
dipengaruhi
lingkungan yang
menyebabkan
adanya sedikit
beban dalam
hidupnya
Adanya dukungan
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sosial?
Misalnya teman atau keluarga
mensupport untuk bangkit ketika
anda putus cinta dengan
pasangan?

banyak mbak, dari keluarga juga dari teman, jadi saya
ketika putus cerita dengan teman lalu teman
memberikan saran saya “bahwa kalau emang itu yang
terbaik untuk kamu yaa kamu jangan terpuruk, kamu
harus perbaiki apa kesalahanmu, harus memperbaiki
kekuranganmu yang menjadikan kamu bisa lebih baik
lagi.
8. Gaya Cinta Yang Menyebabkan Putus Cinta

49. Apakah anda putus cinta
karena cinta materialistis?
Maksudnya berpacaran
hanya untuk materi?
50. Apakah anda putus cinta
karena cinta agape (cinta
tanpa pamrih? Maksudnya
anda selalu
mengutamakan pasangan
anda atau anda dibohongi
pasangan untuk
melakukan hubungan
seksual?
51. Apakah anda putus cinta
karena cinta ludos
(permainan cinta?
Maksudnya anda
merasakan kebosanan
dan terlalu serius ketika
menjalani sebuah
hubungan karena masih
ingin mencari jatidiri
dengan mengganti-ganti

Engga sih mbak, malah kita sama-sama suka
kulineran jadi kadang kalau saya lagi gak pegang
uang pasanganku yang bayarin , sebaliknya juga
seperti itu mbak. Gak ada materialistis sih diantara
saya dengan pasangan
Engga sih mbak hehe

Emm… dari awal pacaran emang udah pengen serius
sih mbak jadi tidak ada rasa kebosanan juga

sosial

sosial ketika subjek
mengalami putus
cinta
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pasangan?
52. Apakah anda putus cinta
karena cinta mania (cinta
posesif) maksudnya anda
itu selalu ingin mengetahui
kegiatan pasangan setiap
waktu?

Kalau cinta posesif iya mbak, mungkin karena
sebelum putus itu sama-sama sibuk jadi kabar atau
komunikasi dan ingin selalu mengetahui kegiatan
pasangan setiap waktu

CPF

Cinta posesif

+++

Subjek mengalami
cinta yang posesif
terhadap
pasangannya
dengan ingin selalu
mengetahui
kegiataan pasangan
setiap waktu

Ketakutan untuk putus itu pasti mbak

KPC

Ketakutan
adanya putus
cinta

+++

Subjek mengalami
ketakutan adanya
putus cinta

Kalau ketidakstabilan emosi iya mbak emosi saya gak
stabil waktu putus sama pasangan saya mba,
makanya yang bikin kita tuh berantem, saya juga
ngerasa kesedihan juga, tapi sedih sewajarnya mbak
gak yang sampai berlarut-larut gitu, sempet stress
juga sih mbak saya ngerasa stressnya ya gak tau
kenapa saya tuh kalo buat tidur susah mba, jadi tidur

KE

Ketidakstabilan +++
emosi

KS

Kesedihan

Subjek merasakan
ketidakstabilan
emosi ketika putus
cinta
Subjek memiliki
kesedihn tetapi
sedih yang

53. Apakah anda putus cinta
Emmm… engga sih mbak karena sebelum pacaran
karena cinta eros?
saya pendekatan dulu, jadi saya pertimbangin apakah
Maksudnya lebih ceroboh orang itu cocok untuk kita atau engga
dan tergesa-gesa saat
memilih pasangan?
54. Apakah anda putus cinta Engga mba hehe
karena dijodohkan?
55. Apakah anda dengan
Engga mbak saya dengan pasangan satu agama
pasangan putus cinta
karena perbedaan
agama?
9.Dampak Psikologis Negatif Putus Cinta
56. Apakah anda ada rasa
ketakutan akan
mengalami putus cinta
dengan pasangan?
57. Apakah anda mengalami
stress, perasaan kacau
(labil), ketidakstabilan
emosi, kesedihan yang
berlarut?

++
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58. Apakah ada perasaan
kecewa dengan
pasangan?

bisa sehari cuma 3 jam 4 jam gitu mba, saya waktu
putus sama pasangan saya kepikiran setiap hari mba,
apalagi kalo malam hari yang biasanya kita telfonan
setelah putus handphone saya sepi mba gak ada
yang telfon lagi, terus saya juga labil juga mbak sih
mba, jadi saya ngerasaiin perasaan saya tuh kacau
banget kaya tiba-tiba pengen marah, terus moodku
kadang baik kadang engga
Kecewa ketika putus ada mbak kecewa banget aku
mba rasanya

ST

Stress

+++

PK

Perasaan
kacau

+++

KK

Kekecewaan

+++

59. Ketika anda putus ada
kendala dalam aktivitas
atau kegiatan sehari-hari?

Ada sih mbak, saya kaya gak terlalu semangat dalam
melakukan kegiatan apapun tapi lama-kelamaan ya
terbiasa sendiri mbak

TAS

Tidak adanya
semangat
dalam aktivitas

++

60. Apakah ada perasaan
cemas ketika putus cinta
dengan pasangan?

Cemas ketika putus tuh ada mbak hehe karena
cemas saya itu bisa gak yaa mendapatkan yang lebih
baik dari sebelumnya atau tidak hehe

KCN

Kecemasan

+++

61. Anda mengalami depresi
Engga sih mbak
gak ketika putus cinta?
62. Atau ada dampak lainnya? Dampak lainnya sih gak ada mbak
10. Dampak Psikologis Positif Ketika Putus Cinta
63. Apakah anda memiliki
Kepercayaan diri sih gak ada mbak, kepercayaan
kepercayaan diri ketika
dirinya itu cuma ke tuhan
putus cinta?
64. Anda dapat melakukan
Penyesuaian diri ketika aku putus sih agak susah ya
penyesuaian diri gak
mbak butuh waktu yang cukup

sewajarnya
Subjek mengalami
stress setelah putus
cinta
Adanya perasaaan
kacau ketika putus
cinta
Mengalami
kekecewaan yng
lebih dengan
pasangan
Subjek menalami
tidak adanya
semangat dalam
aktivitas tetapi lamakelamaan sudah
bisa terbiasa
Subjek merasakan
adanya kecemasan
dalam mendapatkan
pasangan yang lebih
baik
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ketika putus cinta?
65. Ketika putus cinta anda
lebih meningkatkan
tingkah laku beragama ?

Iya, tambah mendekatkan diri ke tuhan dengan sering
berdoa dan memohon agar dapat diberikan yang
terbaik jodoh, rezeki, maupun ketaatan dan
kebahagiaan

LMT

Lebih
meningkatkan
tingkah laku
beragama

+++

Subjek ketika putus
cinta lebih
meningkatkan
tingkah laku
beragama seperti
lebih mendekatkan
diri kepada Tuhan

Adanya perasaan
kecemburuan
dengan pasangan
setiap pasangan
sedang berkumpul
dengan temantemannya
Adanya
masalahpribadi
karena hilangnya
komitmen dan
komunikasi yang
buruk dengan
pasangan

66. Atau ada dampak lainnya? Dampak lain sih gak ada mbak
11.Konflik Penyebab Putus Cinta
67. Apakah penyebab putus
cinta anda karena ada
perasaan kecemburuan?

Ada sih mbak perasaan kecemburuan, jadi ya
pasanganku kalau lagi main sama temen-temennya
terutama temennya lawan jenis pasti cemburu sih
mba hehe

PK

Perasaan
kecemburuan

+++

68. Apakah memiliki masalah
pribadi yang
menyebabkan putus
cinta?

Masalah pribadi sih ada mbak , karena hilangnya
komitmen dan komunikasi yang buruk dengan
pasangan dan waktu itu emosinya gak stabil ya
jadinya belum bisa mengontrol mbak

KB

Komunikasi
buruk
Hilangnya
komitmen

+++

69. Apakah anda memiliki
Engga sih mbak
perasaan kebosanan
terhadap pasangan?
70. Atau ada konflik penyebab Engga mbak itu aja hehe
lain yang menyebabkan
anda putus cinta dengan
pasangan?
12.Makna Hidup Ketika Putus Cinta

HK

+++
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71. Apa sih pengalaman
bermakna anda ketika
putus cinta?
72. Kegiatan anda yang
bermakna ketika putus
cinta?
73. Makna hidup yang
dihayati ketika putus
cinta?

Kita bisa lebih fokus ke intropeksi diri untuk lebih baik
lagi dan lebih mendekatkan diri lagi kepada tuhan
Kegiatan yang bermakna ketika saya putus itu
menyibukkan dri dengan organisasi sih mbak
Kalau ingin membahagiakan pasangan harus
membahagiakan orang tua dulu hehe

74. Wawancara Dengan Teman Dekat
74. Nama anda siapa?
75. Berapa lama anda
berteman dengan subjek
76. Apakah subjek bercerita
dengan anda ketika
mengalami putus cinta
77. Saya manu bertanya ,
bagaimana sih kondisi
kehidupan subjek
sebelum mengalami putus
cinta

Saya insial ya mba IY
Awal kuliah sih mba
Awalnya engga mba, terus saya tanya baru di cerita
mba
Kehidupan subjek sebelum mengalami putus cinta sih
dia orangnya supel ya mba, mudah akrab mba sama
orang lan, periang anaknya, apalagi kan dia ikut
organisasi ya mba , jadi waktunya dia di kuliahan ya
gak sia-sia mba, ada waktu luang setelah mata kuliah
selesai ya dia langsung gabung kumpul sama tementemen organisasinya. Keluarganya juga harmonisharmonis aja sih mba kalau saya setiap main
kerumahnya udah kaya dianggap keluarga sendri
mba sama keluarganya, juga jarang ada keributan sih
di rumahnya mba.

78. Keadaan subjek ketika Keadaan subjek setelah putus cinta tuh dia ngalami
mengalami putus cinta
kecewa banget ya mba yang pasti sama
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pasangannya waktu dia cerita kalau dia putus dengan
pasangannya. Dia juga tuh mba ngalami stress juga
mba jadi kaya tidur tuh gak bisa teratur kadang cuma
3 jam kadang cuma 2 jam. Ya saya sebagai temen
kan kadang juga kasihan gitu kan mba, tapi ya saya
tetep nenangin dia , hibur dia mba, kasih support juga
biar dia gak terpuruk terus.
79. Perubahan yang dialami Emm… perubahannya sih kelihatan banget waktu
subjek pasca putus cinta
kumpul organisasi mba, kebetulan kan saya juga satu
organisasi sama dia juga ya mba, yang biasanya
semangat kumpul di organisasi , dia tuh kaya malesmalesan gitu mba. Harus saya paksa baru dia ikut
mau kumpul. Nanti kalo setelah rapat organisasi
selesai gitu ya mba biasanya kita yang bercandaan
dia lebih milih diem sama mainan handphone mba.
80. Dengan hal tersebut, apa Ya saya selalu memberikan,dukungan, dan solusi
yang anda lakukan untuk agar subjek lupa dengan apa yang dia rasakan
subjek?
setelah putus cinta sih mba. Saya selalu memberikan
solusi hal yang positif biar subjek dapat menerima
keadaan setelah putus cinta dan dapat menjalani
kehidupanyang lebih baik kedepannya. Saya juga
menyibukkan aktivitas subjek denga sering mengajak
subjek untuk kumpul dalam organisasi sih mba
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HASIL OBSERVASI

Kesan Umum Subjek

Deskripsi

Mimik wajah yang muncul

Pada wawancara dan pertemuan pertama ekspresi wajah MI
terlihat tidak nyaman dengan sering menunduk melihat
handphone miliknya. Dengan adanya wawancara dan
pertemuan berkelanjutan ekspresi MI sudah terlihat sangat rileks

Pakaian dan aksesoris yang dipakai

Gerak-gerik tubuh yang muncul

Subjek menggunakan baju bergaris berwarna hitam dan putih,
menggunakan rok panjang dan rambut terurai panjang.
Subjek memiliki tinggi badan 159 cm dan memiliki berat badan
45 kg.
Tangan menggerakkan handphone.

Perilaku yang muncul saat berinteraksi dengan peneliti

Subjek sering melihat handphone miliknya.

Kondisi di dalam rumah

Kondisi didalam rumah subjek terlihat harmonis orang tua dan
saudara kandung, hal tersebut dibuktikan dengan adanya
kedekatan orang tua dengan anak dengan adanya bercanda
gurau di dalam ruangan keluarga yang terdengar hingga di luar
ruang tamu.

Postur tubuh

157

VERBATIM SUBJEK 3
Pertanyaan
Jawaban
1. Identitas Subjek
2. Selamat siang, nama
Siang mbak , di inisialkan mbak namanya? FA saja
anda siapa?
mbak inisialnya
3. Jenis kelaminnya?
Laki-laki
4. Alamatnya sekarang
Jalan Cemara II
dimana?
5. Tempat dan tanggal
Semarang, 13 Januari 1999
kelahiran anda?
6. Domisil
Semarang mba
7. Saat ini anda berusia
20 tahun
berapa tahun?
8. Lalu bagaimana mengenai Saya TK, SD, SMP, SMA dan sekarang saya Kuliah
riwayat pendidikan anda?
mbak
9. Hobi anda apa?
Hobi saya modif-modif motor sih mbak hehe
10. Anda itu anak keberapa?
Saya anak pertama mbak
11. Berapa bersaudara ya?
Dua bersaudara mbak
2.Identitas Orang Tua
11. Nama Ayah anda siapa?
12.Tempat dan tanggal lahirnya
ayah?
13.Kalau pekerjaan ayah anda?
14. Pendidikan terakhir ayah
anda?
15. Alamat rumah ayah?

Emmm…. Aku inisial aja ya mbak namanya W itu aku
inisial.
Purwokerto, 16 Juli 1969
Karyawan swasta mbak
SI manajemen mbak
Jalan Cemara II

Coding

Tema

Intensitas

Keterangan
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16. Kalau nama ibu siapa?
T mbak itu saya inisial hehe
17. Tempat tanggal lahir ibu
Purwodadi, 4 Desember 1974
anda?
18. Pekerjaan ibu anda?
Ibu rumah tangga
19. Pendidikan terakhir ibu
SMA
anda?
3. Identitas Saudara Kandung
20. Nama saudara kandung anda
CK itu aku insial mbak hehe
siapa namanya?
21.Tempat tanggal lahir?
Semarang, 1 November 2002
22. Saudara keberapa?
Kedua
23. Pendidikan saudara anda?
SMA mbak
4. Latar Belakang Subjek
24. Saya
mau
bertanya
bagaimana sih kehidupan
masa kecil anda?
25. Kalau kehidupan masa
remaja anda bagaimana?
26. Bagaimana sih kehidupan
anda masa sekarang?
27. Terus kalau keadaan
orang tua anda
bagaimana yaa? Orang
tua harmonis atau orang
tua sering bertengkar
gitu?
28. Kalau hubungan anda
dengan orang tua?
29. Hubungan anda dengan
saudara kandung?

Alhamdulillah kalau masa kecil bahagia mbak

Kehidupan masa remaja saya juga bahagia sih mbak
hehe
Yaa.. bahagia gak bahagia harus tetep bahagia mbak
hehe
Kalau keadaan orang tua dibilang harmonis ya gak
harmonis banget, kalau bertengkar ya gak sering tapi
pasti ada sih namanya hubungan rumah tangga mbak
hehe

Kalau hubungan saya dengan orang tua tuh deket
terutama sama ibu, paling deket sama ibu
Deket sih mbak , karena saudara kandungku kan lakilaki nah saya kan masih labil ya kadang ada
bertengkar sedikit tapi gak sering mba, namanya
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kalau kakak adek gimana sih mbak hehe
Ya kalau situasi di dalam rumah ya kaya biasanya,
nyaman-nyaman aja sih mbak kaya di rumah
semestinya, makan bareng, ngobrol bareng,nonton tv
bareng, gitu-gitu sih mbak
31. Kalau situasi di
Situasi lingkungan dirumah yaa…karena samping
lingkungan rumah anda?
rumah saudara bak-baik aja sih , sama tetangga juga
baik-baik aja sih mbak
32. Bagaimana sih hubungan Kalau sama temen ya juga deket, berhubungan baik
anda dengan teman?
juga
33. Kalau situasi didalam
Biasanya saya kalau di kampus kan kalau setelah
lingkungan kampus anda
kuliah selesai langsung main kumpul-kumpul sama
seperti apa?
temen-temen di luar kampus, entah nongkrong di café
atau di kosan temen . Ya jadi situasi di lingkungan
kampus ya biasa aja sih mbak baik-baik aja , nyamannyaman aja
34. Bagaimana sih anda
Kalau saya kebetulan kan ada komunitas ya mbak,
dalam relasi sosial?
dan itu gimana yaa… dulu kan aku orangnya pendiam
, pemalu, kurang sosialisasi, nah sekarang kan saya
ikut komunitas gitu yaa jadi ya mulai udah gak
pemalu, berani ngomong di depan publik, kaya
mengutarakan pendapat ke orang lain
35. Masa pacaran anda?
SMA sih mbak
5. Latar Belakang Putus Cinta
30. Bagaimana sih situasi
atau keadaan di dalam
rumah?

36. Bagaimana sih terjadinya
hubungan cinta anda
dengan pasangan?

Ya giamana yaa… dulu kan awalnya gara-gara
temenku kan punya pacar nah pacarnya tuh punya
temen, nah kalau main kan sering berdua sama
temennya itu, aku sama temenku, temenku sama
pacarnya sama temen pacarnya itu mbak, yaudah
akhirnya kenalan, aku dapet nomernya dari pacarnya
temenku mbak hehe yaudah akhirnya deket terus
jadian mbak
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37. Berapa lama anda
berpacaran dengan
pasangan?
38. Berapa kali anda
berpacaran?
39. Hubungan dengan
pasangan ketika memiliki
konflik permasalahan itu
gimana?

40. Bagaimana sih
pengalaman anda ketika
putus cinta?
41. Kalau pengalaman putus
cinta anda berapa lama?
42. Ada gak penyesalan
untuk berpacaran?

Satu tahun

Dua kali
Emm.. kalau pacaran kan pasti ada konflik yaa, nah
kalau aku sih dilihat dulu konfliknya darimana,
konfliknya itu dari kita sendiri atau dari luar, jadi lebih
banyak kita omongin dulu permasalahannya biar gak
salah paham, jadi ya bentuk penyelesaiannya kita
omongin baik-baik dulu, kalau salah satu dari kita ada
yang salah baru pertimbangin solusinya bagaimana
gitu sih mbak
Yaa… kalau waktu putus ya gitu kan semuanya udah
berubah kan, yang biasanya kita ngabarin terus udah
gak ada yang ngabarin, perhatiin hehe yaa banyak
perubahan sih mbak intinya
Dua bulan sih mbak
Kalau penyesalan sih ada mbak

PB

Penyesalan
berpacaran

+++

Subjek mengalami
penyesalan
berpacaran setelah
putus cinta

FS

Faktor Sosial

+++

Pasangan subjek
terpengaruh
omongan dari

6. Faktor Penyebab Putus Cinta
43. Apakah dari faktor
keluarga yang
menyebabkan anda
dengan pasangan putus
cinta?
44. Apakah dari faktor sosial
penyebab putus cinta?

Bukan mbak , kalau keluarga sih engga

Kalau sosial mungkin karena temennya yaa jadi
temennya itu ngomong yang engga-engga tentang
saya ke pasangan saya mba, terus saya sama
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45. Faktor dari diri sendiri
yang menyebabkan putus
cinta?
46. Atau dari faktor lain yang
menyebabkan putus
cinta?

pasangan saya jadi salah paham akhirnya berantem
mba, saya udah coba beberapa jelasin ke pasangan
saya, tapi pasangan saya lebih percaya sama
omongan dari temennya sih mba
Engga sih mbak

temannya yang
menyebabkan
adanya pertengaran

Iya mbak, jadi ada temennya dia yang ngomporin
yang gak baik gitu mbak , terus dia gampang banget
percaya sama temennya daripada aku mbak makanya
jadi salah paham
7. Pengaruh Lingkungan Yang Memunculkan Perilaku Menerima Atau Menolak Keadaan Ketika Putus Cinta

47. Pemicu stress yang di
Gak ada sih mbak
pengaruhi dari
lingkungan?
48. Apakah ada dukungan
Ya kalau dukungan sosial pasti ada ya mbak keluarga
sosial?
dan teman-teman saya selalu support ketika saya
Misalnya teman atau keluarga
mengalami putus cinta dengan pasangan mba
mensupport untuk bangkit ketika
anda putus cinta dengan
pasangan?
8. Gaya Cinta Yang Menyebabkan Putus Cinta
49. Apakah anda putus cinta
karena cinta materialistis?
Maksudnya berpacaran
hanya untuk materi?
50. Apakah anda putus cinta
karena cinta agape (cinta
tanpa pamrih? Maksudnya
anda selalu
mengutamakan pasangan

Engga mbak, kalau itu sih engga mbak

Engga sih mbak

DS

Dukungan
sosial

+++

Adanya dukungan
sosial dari teman
dan keluarga ketika
mengalami putus
cinta dengan
pasangan
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anda atau anda dibohongi
pasangan untuk
melakukan hubungan
seksual?
51. Apakah anda putus cinta
karena cinta ludos
(permainan cinta?
Maksudnya anda
merasakan kebosanan
dan terlalu serius ketika
menjalani sebuah
hubungan karena masih
ingin mencari jatidiri
dengan mengganti-ganti
pasangan?
52. Apakah anda putus cinta
karena cinta mania (cinta
posesif) maksudnya anda
itu selalu ingin mengetahui
kegiatan pasangan setiap
waktu?

53. Apakah anda putus cinta
karena cinta eros?
Maksudnya lebih ceroboh
dan tergesa-gesa saat
memilih pasangan?
54. Apakah anda putus cinta
karena dijodohkan?
55. Apakah anda dengan
pasangan putus cinta
karena perbedaan

Kalau ganti-ganti pasangan sih engga ya mbak, tapi
kalau ngerasa kebosanan pasti itu ada mbak hehe

Iya mbak kalo itu aku setiap waktu 24 jam sih mbak
tanya kabar terus ke pasanganku , kalau dia gak
ngabarin aku ya aku pasti marah mbak

Kalau aku sih engga mbak , lebih hati-hati dan pilihpilih buat pasanganku hehe soalnya aku pengennya
cari yang serius mbak bukan yang main-main

Engga sih mbak
Kalau kita sih emang beda agama ya mbak , tapi kita
putus bukan karena beda keyakinan sih mbak

CPF

Cinta posesif

+++

Subjek mengalami
cinta yang posesif
terhadap
pasangannya
dengan ingin selalu
mengetahui
kegiataan pasangan
setiap 24 jam
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agama?
9.Dampak Psikologis Negatif Putus Cinta
56. Apakah anda ada rasa
ketakutan akan
mengalami putus cinta
dengan pasangan?
57. Apakah anda mengalami
stress, perasaan kacau
(labil), ketidakstabilan
emosi, kesedihan yang
berlarut?

58. Apakah ada perasaan
kecewa dengan
pasangan?
59. Ketika anda putus ada
kendala dalam aktivitas
atau kegiatan sehari-hari?

Ya kalau ketakutan untuk putus sih pasti ada tqkut
banget aku mba kalo sampai hubunganku sama
pasanganku putus

KPC

Ketakutan
putus cinta

+++

Kalau ketidakstabilan emosi sih ada sih mbak gak
stabil banget mba emosiku naik turun gitu aku gak
bisa ngontrol emosiku mba, labil sih ada mba, labil
banget malah aku mba, kalau stress sih pasti ada juga
tapi bukan yang stress yang mengarah ke depresi,
jadi ya mba akukan biasanya kalo lagi ada masalah
gitu aku bawa santai kan mba, gak bakal mikirin
masalah itu, tapi buat kali ini gak tau kenapa aku
putus sama pasanganku tuh aku kaya kepikiran sama
pasanganku terus gtu mba, aku juga kalo tidur jadi
pagi-pagi padahal kan kadang aku ada jadwal kuliah
pagi juga ya mba, jadi aku kaya sering insomnia gitu
mba, kalau sedih ya pasti sedih mbak , sedih banget
aku waktu putus sama pasanganku, ya aku ngerasa
gagal aja sih mba gak bisa mempertahanin dan jaga
hubunganku
Kecewa sih pasti ada mbak aku kecewa banget sama
pasanganku kenapa setega itu

KE

Ketidakstabilan +++
emosi

ST

Stress

+++

KS

Kesedihan

+++

PK

Perasaan
kacau

+++

KK

Kekecewaan

+++

Ada sih mbak saat beraktivitas kaya gak semangat
ada yang beda , tapi kalau kita beraktivitas kan mau
gak mau tetep dijalani kan mbak walaupun kita putus
dengan pasangan hehe

TAS

Tidak adanya
semangat
dalam aktivitas

++

Subjek mengalami
ketakutan akan
mengalami putus
cinta
Subjek merasakan
ketidakstabilan
emosi ketika putus
cinta
Subjek merasakan
stress
Adanya perasaan
kesedihan ketika
mengalami putus
cintaSubjek
merasakan
perasaan kacau
setelah putus cinta

Subjek merasakan
kekecewaan dengan
pasangan ketika
putus cinta
Subjek mengalami
tidak adanya
semangat dalam
aktivitas setelah
putus cinta tetapi
subjek harus
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60. Apakah ada perasaan
cemas ketika putus cinta
dengan pasangan?
61. Anda mengalami depresi
gak ketika putus cinta?
62. Atau ada dampak lainnya?

Kalau itu sih pasti ada ya mbak perasaan cemas

menjalani aktivitas
tersebut walaupun
tidak adanya
semangat
Subjek merasakan
kecemasan ketika
putus cinta

KCN

Kecemasan

+++

PK

Perasaan
kacau

+++

Subjek mengalami
perasaan kacau
setelah putus cinta
Subjek memiliki
kepercayaan diri
ketika putus cinta
karena memilki
prinsip dalam
hidupnya
Subjek melakukan
penyesuaian diri

Engga sih mbak , gak smpe depresi hehe
Ya mungkin labil itu ya mbak

10.Dampak Psikologis Positif Ketika Putus Cinta
63. Apakah anda memiliki
kepercayaan diri ketika
putus cinta?

Kepercayaan diri ya pasti ada yaa, soalnya prinsipku
kalau takdirnya emang putus yaudah mbak kalau
jodohnya kan pasti kembali lagi mbak hehe

KD

Adanya
kepercayaan
diri

+++

64. Anda dapat melakukan
penyesuaian diri gak
ketika putus cinta?

Yaa.. mau gak mau ya harus penyesuaikan diri lagi,
yang biasa kita sering kasih kabar di kabarin sekarang
udah engga ya mau gak mau harus penyesuaian diri
mbak
Iya mbak

PD

Penyesuaian
diri

++

LMT

Lebih
meningkatkan
tingkah laku
beragama

+++

Subjek lebih
meningkatkan
tingkah laku
beragama setelah
putus cinta

PK

Perasaan

+++

Subjek mengalami

65. Ketika putus cinta anda
lebih meningkatkan
tingkah laku beragama ?

66. Atau ada dampak lainnya? Emm.. gak ada sih
11. Konflik Penyebab Putus Cinta
67. Apakah penyebab putus

Kalau itu sih iya mbak, saya cemburu banget sama
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cinta anda karena ada
perasaan kecemburuan?

68. Apakah memiliki masalah
pribadi yang
menyebabkan putus
cinta?
69. Apakah anda memiliki
perasaan kebosanan
terhadap pasangan?

aktivitas pasangan saya kalau dia gak kasih kabar
dan kalau lagi main sama temen-temennya apalagi
temen lawan jenisnya mba, dia sering banget main
sama temen lawan jenisnya mba

perasaan
kecemburuan
terhadap pasangan
ketika pasangan
sedang main
dengan teman lawan
jenis.

Kalau masalah pribadi sih gak ada

Perasaan kebosanan sih ada mbak, adanya
perasaan kebosanan dengan pasangan ketika
mengalami permasalahan kecil yang tidak ada
penyelesaian menjadikan saya sama pasangan saya
bertengkar yang mengakibatkan adanya kejenuhan
dan kebosanan

70. Atau ada konflik penyebab Engga ada mbak
lain yang menyebabkan
anda putus cinta dengan
pasangan?
12.Makna Hidup Ketika Putus Cinta
71. Apa sih pengalaman
bermakna anda ketika
putus cinta?

kecemburuan

Yaa…mungkin bisa lebih intropeksi diri lagi sih mbak

PKB

Perasaan
kebosanan

+++

Subjek mengalami
adanya perasaan
kebosanan dengan
pasangan ketika
mengalami
permasalahan kecil
yang tidak ada
penyelesaian
menjadikan adanya
pertengkaran yang
mengakibatkan
adanya kejenuhan
dan kebosanan
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72. Kegiatan anda yang
bermakna ketika putus
cinta?
73. Makna hidup yang
dihayati ketika putus
cinta?

Ya kumpul sama temen-temen komunitas sih mbak

Lebih banyak bersyukur

Wawancara Dengan Teman Dekat
74. Nama anda siapa?
75. Berapa lama anda
berteman dengan subjek
76. Apakah subjek bercerita
dengan anda ketika
mengalami putus cinta
77. Saya manu bertanya ,
bagaimana sih kondisi
kehidupan subjek
sebelum mengalami putus
cinta

Saya insial ya mba JK
Waktu awal kuliah mba
Tadinya kan dia gak mau cerita mba, mungkin dia
gengsi kan mba terus saya lihat perubahan sikapnya
akhirnya saya paksa buat cerita dan cerita langsung
cerita sama saya mba
Kehidupan subjek sebelum putus cinta sih, dia
aktivitas pada umumnya sih mba, kuliah ya dia kuliah,
saatnya main nongkrong sama temen-temennya ya
dia main nongkrong sama temen-temennya juga mba.
Dia orangnya yang saya kenal awal pemalu ya mba
tapi lama-kelamaan setelah dia beradaptasi apalagi
dia ikut komunitas jadi banyak omong mba cerewet.
Dia baik juga sih mba kalau ada temennya lagi
kesusahan gitu dia pasti langsung nolongin.
Keluarganya aja juga baik banget mba malah suka
bercandaan dengan saya kalau saya lagi ada di
rumahnya.

78. Keadaan subjek ketika Keadaan waktu putus cinta sih dia sempet stres ya
mengalami putus cinta
mba, setresnya itu dia kalau tidur pagi terus mba
malem dia gak bisa tidur katanya, sampai kalau
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malem ngajakin saya main game. Tapi kan saya gak
kuat mba kalau tidur pagi-pagi gitu jadinya tengah
malem gitu saya tinggal tidur duluan mba, dia juga
cerita sama saya dia juga ngerasaan kaya labil ,
kecewa banget,sedih terus gitu. Padahal sama pacar
pertamanya dulu dia gak sampai terpuruk kaya gini
mba. Karena dia pernah cerita sama saya kalau sama
pacarnya yang kedua dia pengennya serius mba,
kalau dulu sama pacar pertamanya dia kaya masih
main-main sih mba.
79. Perubahan yang dialami Perubahan waktu putus cinta, dia tuh ya mba kan
subjek pasca putus cinta
kalau mata kuliah selesai gitu kan pasti kita
nongkrong atau main gitu ya mba, dia waktu putus
lebih sering kaya menyendiri gitu, menyendirinya
diajak main, nongkrong, sama ikut kumpul komunitas
gitu dia lebih sering nolak ikut mba. Jadi dia kaya
sering pulang kerumah.

81. Dengan hal tersebut, apa Kalau saya sih selalu memberikan support/dukungan,
yang anda lakukan untuk dan solusi apa yang sedang dirasakan oleh subjek sih
subjek?
mba, sebisa mungkin saya sebagai temen yang selalu
tau cerita keluh kesahnya sih selalu menghibur dia
mba, terus ya saya setiap hari ngajak dia untuk ikut
kumpul komunitas biar dia lupa sama apa yg dia
rasain ketika putus cinta sih mba
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HASIL OBSERVASI

Kesan Umum Subjek
Mimik wajah yang muncul
Pakaian dan aksesoris yang dipakai
Postur tubuh
Gerak-gerik tubuh yang muncul
Perilaku yang muncul saat berinteraksi dengan peneliti
Kondisi di dalam rumah

Deskripsi
Ekspresi wajah FA terlihat sangat rileks dan nyaman ketika
menatap peneliti.
Subjek menemui peneliti dengan menggunakan kaos polos
berwarna hitam dan menggunakan celana panjang.
Subjek memiliki tinggi badan 170 cm dan memiliki berat badan
56 kg.
Tangan menggerakan jari-jari tangan.
Mendengarkan pertanyaan dengan baik dan menjawab
pertanyaan dengan cukup keras.
Kondisi didalam rumah subjek sangat nyaman dan terlihat
harmonis orang tua dan saudara kandung, hal tersebut
dibuktikan dengan adanya kedekatan orang tua dengan anak
dengan menonton televisi dan makan bersama.
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LAMPIRAN C
SURAT PERNYATAAN
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