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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan setelah peneliti mendapatkan kancah atau 

tempat dimana penelitian akan dilakukan. Peneliti memilih Kota Semarang 

sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena Kota Semarang adalah 

kota Metropolitan dan juga Ibu Kota Jawa Tengah. dinyatakan dalam web 

(https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil) Kota Semarang 

terletak antara 6.50’ – 7.10’ Lintang Selatan, dan garis 109.35’-110.50’ 

Bujur Timur, dengan batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Tibur 

dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan 

sebelah Selatan denga Kabupaten Semarang. Suhu udara di Semarang 

berkisar sekitar antara 20̊C-30̊C dan suhu rata-rata 27̊C. Luas Kota 

Semarang sekitar 373,70 km atau 37.366.836 Ha, yang terdiri atas 16 

Kecamatan dan 117 Kelurahan. Penduduk di Kota Semarang sangat 

heterogen terdiri dari berbagai etnis, seperti Cina, Arab, dan keturunan. 

Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, dan penduduk lainnya 

memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Meskipun sangat 

heterogen kehidupan sosial di Kota Semarang sangat damai, hal tersebut 

didukung dengan adanya saling toleransi umat beragama.  

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tahap penerimaan diri 

terhadap ibu sambung serta mengetahui faktor apa yag mempengaruhi 

penerimaan diri anak yang memiliki ibu sambung. Subjek yang akan 

diambil dalam penelitian ini adalah remaja dengan rentang usia 17-25 

https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil
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tahun, karena pada usia tersebut menurut Turner & Helms (dalam Dariyo, 

2004) individu dianggap sudah dapat berfikir dan menjelaskan hal yang 

abstrak menjadi hal yang praktis. Selain itu individu juga dianggap dapat 

menyelesaikan masalah sendiri. Penelitian dilakukan di Kota Semarang 

karena adanya alasan yang mendukung yaitu: 

a. Peneliti mengenal beberapa anak yang memiliki ibu sambung yang 

berada di Semarang. 

b. Belum ada yang mengambil penelitian penerimaan diri anak yang 

memiliki ibu sambung di Semarang. 

 

4.2. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mulai mencari dan 

menentukan subjek sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan dari penelitian ini, kriteria subjek yang dibutuhkan antara 

lain adalah subjek adalah perempuan dengan usia 17 tahun hingga 25 

tahun yang pernah atau masih memiliki ibu sambung.  

selain itu subjek yang dipilih setidaknya pernah tinggal bersama 

dengan ibu sambungnya. Selain mencari subjek yang sesuai, peneliti juga 

menyiapkan pedoman wawancara sesuai dengan tema yang akan 

diungkap yang nantinya akan digunakan untuk mewawancarai subjek.  

Tidak hanya wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk 

mengamati perilaku dan bahasa tubuh subjek. Untuk menunjang penelitian 

ini, peneliti juga menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal penting yang 

akan dikatakan oleh subjek dan alat perekam untuk merekam saat 
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wawancara berlangsung, hal tersebut digunakan agar tidak ada 

percakapan yang terlewat.  

Setelah menemukan subjek yang sesuai dengan kriteria yang ada 

peneliti mulai melakukan perkenalan melalui media sosial secara intens. 

Dalam percakapan tersebut peneliti sekalius menjelaskan tujuan dari 

penelitian yang diambil dan meminta ketersedian subjek untuk membantu 

peneliti serta mengatur waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.  

 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan 

wawancara sebagai metode ppengambilan data. Peneliti melakukan 

wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat 

sebelumnya. Dalam proses wawancara peneiti juga mencatat hal penting 

diluar konteks pedoman wawancara. Pengumpulan data dimulai sejak  

September 2018 dan berakhir pada Januari 2019. Pengumpulan data yang 

dilakukan mulai dari perkenalan, karena ada subjek yang belum peneliti 

kenal, perencanaan pertemuan, dan wawancara secara langsung.  

Dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus seperti pada 

subjek 1, karena sudah bekerja maka subjek menghendaki jika pertemuan 

dilakukan pada hari Jumat atau weekend saja. Rencana pertemuan 

sempat dibatalkan karena jadwal peneliti dan subjek yang kurang pas, 

hingga mencari waktu lain yang sesuai dengan jadwal subjek dan peneliti. 

Pada subjek 2 berjalan baik namun sempat sedikit tertunda karena subjek 

harus luar kota untuk menyelesaikan sesuatu. Pada subjek 3, cukup baik 

walupun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan pembatalan 
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pertemuan dengan alasan, kesibukan sekolah yang bersamaan dengan 

jadwal pertemuan.  

Adanya beberapa hambatan diatas tidak membuat peneliti 

menyerah dalam mengambil data dan pernyataan. Meskipun proses 

wawancara hanya dilakukan sekali, peneliti tetap pelakukan interaksi 

melalui media sosial jika ada hal penting yang perlu ditanyakan kembali. 

Seperti pada subjek 1, awal perkenalan subjek menceritakan sedikit 

mengenai awal mula subjek memiliki ibu sambung. Dengan significant 

other subjek 1, peneliti juga menanyakan mengenai beberapa hal yang 

sebelumnya belum ditanyakan ketika wawancara.  

Tabel 2. Jadwal Pengambilan Data Subjek 

Subjek Tanggal Wawancara 
Waktu 

(Durasi) 
Tempat 

S 13 Oktober 2018 
15.28 WIB 

(01”22’) 
Cafe Tong TJI, DP Mall 

K 19 Oktober 2018 
15.50 WIB 

(01”10’) 
Kos subjek 

F 15 Desember 2018 
17.54 WIB 

(01”8’) 
Mc. Donald, Majapahit 
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4.4. Hasil Pengumpulan Data 

4.4.1 Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama    : SB 

Jenis Kelamin  : P 

Usia   : 22 tahun 

Pendidikan  : S1 Psikologi 

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta    

b. Hasil Observasi saat Wawancara 

Observasi dilakukan peneliti disaat melakukan wawancara, 

saat wawancara berlangsung subjek mencawab pertanyaan dengan 

sopan dan kooperatif. Subjek menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan dengan tenang, santai, dan beberapa kali diselingi dengan 

candaan kecil. Beberapa pertanyaan yang diajukan langsung subjek 

jawab dengan cepat, namun juga ada beberapa pertanyaan yang 

kurang subjek mengerti, sehingga subjek menanyakan kembali arti 

dari pertanyaan yang diajukan.  

Saat wawancara subjek menjawab pertanyaan secara 

langsung dan cukup mendetail, tapi ada beberapa saat subjek berhenti 

bicara untuk berfikir kemudian melanjutkan memberi jawaban. 

Adakalanya subjek terlihat mengebu-gebu ketika berbicara seolah 

ingin mengekpresikan situasi yang sedang diceritakannya. 

Bahasa yang digunakan subjek saat diwawancara bercampur, 

terkadang menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan sedikit 

Bahasa Inggris. Ketika wawancara berlangsung subjek cukup sering 
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menatap mata pewawancara. Namun, subjek juga cukup sering 

menghindari kontak mata dengan pewawancara. Beberapa kali terlihat 

subjek menggerak-gerakkan kaki dan tangannya. Beberapa kali juga 

memainkan makanan yang ada dihadapannya.  

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan pada 13 Oktober 2018, pukul 15.28 WIB, 

selama 1 jam 22 menit 41 detik. Wawancara dilakukan diluar rumah 

yaitu di Cafea Tong Tji, DP Mall,  hal tersebut dilakukan karena subjek 

merasa wawancara yang dilakukan bersifat pribadi dan tidak bisa 

dilakukan dirumah, sehingga tidak nyaman jika dilakukan ditempat 

bersamaan yang ada dengan orang bersangkutan (mama sambung 

subjek). Diketahui subjek mendapatkan ibu sambung sejak kelas 4 SD 

hingga sekarang (pada saat ini subjek berumur 22 tahun), sehingga 

subjek telah memiliki ibu sambung selama kurang lebih 11  tahun. 

Namun, subjek mulai tinggal bersama dengan ayah dan ibu 

sambungnya sejak kelas 2 SMP (berusia 13tahun), yang menunjukan 

bahwa subjek telah bersama dengan ibu sambungnya selama kurang 

lebih 9 tahun. Beberapa tahapan penerimaan diri yang dilalui subjek 1 

adalah sebagi berikut: 

1) Marah  

Saat wawancara berlangsung subjek menceritakan 

permasalahan yang dialaminya, dalam masalah tersebut membuat 

subjek dimarahi oleh ayah kandung subjek sehingga subjek tidak 

pulang kerumah hingga satu semester. Subjek merasa bahwa 

mama sambungnya adalah orang yang membuat ayah subjek 
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marah terhadap subjek hingga membuat subjek dan ayahnya saling 

berjauhan (Lampiran h. 115-116) 

2) Penolakan  

Subjek sering kali mengucapkan bahwa dia tidak dapat 

menerima mama sambungnya, karena subjek merasa hanya 

memiliki satu orang ibu. Ketika subjek masih tinggal dengan ibu 

kandungnya, subjek pernah beberapa kali diajak ayahnya untuk 

tinggal beberapa hari, pada saat itu subjek tahu bahwa ada orang 

lain yang tinggal bersama dengan ayahnya, dan dikenalkan sebagai 

tante (Lampiran h. 106). Hal tersebut membuat subjek merasa 

terpaksa/keberatan untuk memanggil mama sambungnya dengan 

sebutan mama karena dari awal sudah dikenalkan sebagai tante. 

Subjek juga menyatakan bahwa ia tidak menghadiri pernikahan dari 

ayah dan mama sambungnya. 

Subjek juga sering mengatakan bahwa dia berusaha 

memandirikan dirinya sendiri agar tidak bergantung kepada orang 

tuanya, terutama mama sambung subjek. Beberapa kali subjek 

menyatakan ingin hidup bersama dengan ibu kandungnya kembali 

karena subjek merasa tidak terpenuhi kebutuhan afeksinya ketika 

berada dirumah ayah subjek bersama dengan mama sambungnya 

(Lampiran h. 142). 

3) Tawar menawar 

Subjek sempat berfikir untuk segera memiliki suami, karena 

menurut subjek dengan memiliki suami dia tidak akan 
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menyusahkan kedua orangtuanya lagi. Baik dari ibu kandung 

maupun ayah kandung (Lampiran h. 123). 

4) Penerimaan diri  

Subjek juga menerima jika orang tuanya menikah kembali 

jika itu hal yang perlu dan sudah diputuskan oleh orang tua masing-

masing, namun, subjek menolak untuk menerima mama 

sambungnya sebagai seorang ibu yang memiliki arti lebih 

dihidupnya (Lampiran h. 141-142). 

5) Depresi  

Subjek menyatakan lebih sering memiliki masalah dengan 

orang tuanya. Ketika dirumah subjek merasa selalu ada masalah 

yang berhubungan dengan mama sambungnya. Subjek 

mengatakan bahwa pernah mengalami depresi namun menurut 

subjek hanya depresi biasa yang tidak terlalu mempengaruhi 

kehidupannya. Hanya membuat subjek pola makan subjek menjadi 

bertambah (Lampiran h. 144).   

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penerimaan diri pada 

subjek 1 yaitu: 

1) Pemahaman diri 

Subjek mulai memahami bahwa orang tuanya tidak bisa 

bersama tinggal bersama lagi sejak kelas 3 atau 4 SD, sedangkan 

pengertian subjek mengenai perceraian sendiri diketahui subjek 

sejak SMP. Menurut subjek perceraian adalah keputusan terbaik 

yang dapat diambil oleh orang tuanya, dengan keputusan tersebut 
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subjek merasa bersyukur karena tidak mengalami pertengkaran 

antar orang tua (Lampiran h. 104). 

Subjek memahami dirinya sebagai orang yang tidak selalu 

menuntut untuk diberikan sesuatu termasuk perhatian karena 

subjek merasa dia tidak kekurangan kasih sayang baik dari pihak 

ibu maupun ayah kandungnya. Selain itu subjek juga sadar bahwa 

dirinya adalah anak paling tua yang tinggal dirumah ayahnya 

sehingga membuat dia untuk selalu mengalah dan mengerti dengan 

kondisi adiknya. Subjek memahami bahwa hubungannya dengan 

mama sambungnya  tidak cukup baik, yang membuat subjek 

merasa sangat tidak nyaman ketika bersama dengan mama 

sambungnya (Lampiran h. 109). 

Subjek juga merasa bahwa dia memiliki kepribadian yang 

terbuka, subjek merasa mudah bergaul baik dengan teman sesama 

jenis maupun lawan jenis, subjek juga merasa  mampu 

menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya (Lampiran h. 

129).   

2) Stress emosional 

Subjek memiliki keinginan untuk bersama dengan kedua 

orang tua sejak subjek masih kecil. Subjek terkadang merasa iri 

dengan teman-temannya saat TK-SD karena temannya selalu 

didampingi oleh kedua orang tua sedangkan subjek hanya 

didampingi oleh ibu, padahal pada saat itu subjek mengetahui lokasi 

ayahnya juga berada di Semarang  (Lampiran h. 103).  
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Selain hal tersebut subjek merasakan perbedaan perlakuan 

antara subjek dengan anak kandung mama sambung subjek. Ada 

hal yang membuat subjek sakit hati terhadap ayahnya yang 

menurut subjek hal tersebut dikarenakan cerita dari mamanya. 

Pada saat ini subjek merasa sangat ingin tinggal bersama ibu 

kandungnya tetapi karena merasa ingin membalas budi dan 

berterimakasih terhadap eyang dari ayah yang sudah 

membiayainya sekolah subjek masih mau tinggal bersama ayahnya 

(Lampiran h. 122-123). 

3) Dukungan sosial  

Subjek merasa nyaman, dekat dan didukung oleh ibu 

kandungnya, saudaranya, dan semua temannya. Disisi ayah subjek 

merasa sangan didukung oleh eyang dan keluarga ayahnya 

(Lampiran h. 129). 

4) Pendidikan  

Subjek telah selesai menempuh pendidikan S1 Psikologi 

lulusan dari Universitas Sebelas Maret di Solo. Pada saat ini subjek 

telah bekerja sebagai Non-ASN di DPM PTSP kota Semarang.  

5) Harapan yang realistis  

Subjek sangat mengaharapkan dapat bekerja di BUMN 

bahkan subjek berharap dapat menjadi HRD, subjek merasa 

dengan kemampuan yang dimiliki, ia mampu untuk bekerja di 

perusahaan tersebut. Selain itu subjek juga sadar bahwa setiap 

pekerjaan akan memlalui sebuah proses, tidak bisa jika ingin 

langsung mendapatkan posisi, jadi subjek berfikir bahwa pekerjaan 
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yang dia tekuni saat ini adalah sebuah batu loncatan subjek untuk 

menjadi semakin baik (Lampiran h. 137). 

d. Hasil Wawancara dengan Significant Other 

Wawancara dilakukan bersama W saudara (kakak sepupu) 

subjek, pada Jumat, 19 oktober 2018, pukul 19.05 WIB yang       

berlangsung sekitar 31 menit 48 detik. Berdasar dari wawancara 

tersebut memperoleh hasil bahwa subjek adalah pribadi yang cukup 

terbuka, subjek selalu meminta saran atau pendapat dari orang lain 

ketika subjek merasa tidak yakin dengan keputusan yang akan diambil. 

Ketika dikritik secara halus subjek akan menerima, namun subjek juga 

memilah kembali dan intropeksi diri (Lampiran h. 157). Subjek merasa 

sangat nyaman dan dapat dengan leluasa berbicara, mengutarakan 

pendapat, dan bercanda ketika bersama dengan ibu kandungnya. 

Berbeda ketika berada dirumah ayah kandungnya, subjek merasa 

kurang nyaman dikarenakan tingal bersama juga dengan mama 

sambungnya. 

W menyatakan bahwa subjek seperti orang asing ketika berada 

dirumah ayahnya (Lampiran h. 159). Hal tersebut dikatakan karena, 

didalam rumah tersebut hanya ayah dan subjek saja yang memiliki 

hubungan sedarah, sedangkan adik-adiknya adalah bawaan dari ibu 

sambungnya. Selain itu, hubungan dan ayahnya beberapa kali rusak 

karena omongan dari mama sambungnya. Menurut W subjek dapat 

menerima jika kedua orang tuanya menikah kembali. Namun, kurang 

menerima jika harus mengakui mama sambungnya sebagai ibu. 

Subjek merasa lebih dekat dengan suami baru ibunya karena tidak ada 
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paksaan untuk memanggilnya sebagai ayah atau lainnya, sedangkan 

subjek merasa beban karena subjek dipaska untuk memangil ibu 

sambungnya sebagai mama. 

W juga menyatakan bahwa ketika awal subjek berada dirumah 

ayahnya, subjek mau dekat dan bercerita dengan mama sambungnya 

tetapi karena ada suatu hal yang membuat subjek kecewa ditambah 

dengan adanya masalah subjek dengan ayahnya, membuat subjek 

memutuskan untuk tidak bergantung dan tidak mau bercerita lagi 

dengan mama sambungnya (Lampiran h. 161).  

e. Analisis Kasus Subjek 1 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dan observasi subjek, serta 

significant other subjek maka mendapatkan hasil bahwa subjek belum 

dapat menerima dirinya. Hal tersebut didukung dengan munculnya 

banyak penolakan untuk menerima keadaan yang ada. Adanya 

penolakan ditunjukan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

subjek tidak bisa menerima mama sambungnya. Selain itu subjek 

terpaksa memanggil mama sambungnya sebagai mama karena 

menurut subjek dengan panggilan tante saja sebenarnya sudah cukup. 

Saat ini subjek sangat ingin tinggal bersama dengan ibu kandungnya 

namun karena keadaan, hingga mengharuskan subjek untuk tetap 

tinggal bersama dengan ayahnya. Subjek merasa tidak ingin selalu 

bergantung dan menyusahkan kedua orang tuanya terutama terhadap 

mama sambungnya. 

Selain itu, subjek menyatakan bahwa setiap kali subjek 

memiliki masalah dengan ayahnya selalu berdasarkan 
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kesalahpahaman dan subjek mengira bahwa mama sambungnya 

adalah trigger dari setiap masalahnya dengan ayahnya. Subjek terlalu 

bingung untuk tinggal bersama ibunya kembali atau tetap bersama 

ayahnya, sehingga membuat subjek berfikir untuk memiliki seorang 

suami supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Penerimaan diri pun juga ditunjukan oleh subjek namun pada 

kasus ini subjek hanya menerima pernikahan yang dilakukan kembali 

oleh ayahnya sedangkan untuk menerima kehadiran mama 

sambungnya subjek menolak. Beberapa kali subjek merasa depresi 

ketika berada di rumah ayahnya. Ketika dirumah subjek pasti akan 

selalu mendapatkan masalah dan menurut subjek masalah selalu 

berasal dari mama sambungnya. Ketika depresi tidak terlalu banyak 

perubahan yang dialami, namun subjek menyatakan bahwa pola 

makan subjek berubah menjadi lebih banyak. 

Subjek telah selesai menempuh pendidikan S1 Psikologi 

lulusan dari Universitas Sebelas Maret di Solo. Subjek bekerja sebagai 

Non-ASN di DPM PTSP kota Semarang. Subjek sangat 

mengaharapkan dapat bekerja di BUMN bahkan subjek berharap 

dapat menjadi HRD, subjek merasa dengan kemampuan yang dimiliki, 

ia mampu untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pada kelas 4 SD 

subjek sudah mulai memahami bahwa kedua orang tuanya sudah tidak 

bisa tinggal bersama lagi, saat SMP subjek mulai mengerti dan 

memahami arti dari perceraian. Pada saat SMA subjek mengerti 

penyebab orang tuanya bercerai. Dengan mengetahui hal tersebut 

membuat subjek bersyukur, karena tidak mengalami pertengkaran 
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dalam keluarga. Namun ada keinginan subjek saat kecil yaitu 

didampingi kedua orang tua seperti teman-temanya. 

Sejak tinggal dengan ayah dan mama sambung (2 SMP) subjek 

menyadari bahwa hubungannya dengan mama sambungnya tidak 

berjalan dengan baik. Awal ketika subjek bersama dengan mama 

sambungnya subjek telah mencoba terbuka dengan mama 

sambungnya, namun pada suatu ketika subjek melihat mama 

sambungnya meng-upload foto tanpa ada subjek (bagian subjek di 

crop, bagian yang dijadikan photo profil hanya mama dan anaknya 

saja) dan hal tersubut membuat subjek tidak dianggap upaya-nya. 

Semenjak kejadian tersebut subjek mulai menjauhkan diri dari mama 

sambungya. Selain itu, Subjek merasa mendapatkan perbedaan 

perlakuan dari mama sambungnya. 

Subjek menyatakan bahwa ia memiliki pribadi yang tidak 

menuntut untuk selalu diperhatikan, dan hal tersebut diwujudkan  

dalam bentuk pekerjaan rumah, subjek selalu mengerjakan pekerjaan 

rumah terutama yang berhubungan dengan kebutuhannya sendiri dan 

tidak selalu dilayani ketika dirumah. Subjek  adalah individu yang 

cukup terbuka untuk menjalin hubungan dengan teman maupun lawan 

jenis. Namun untuk membangun suatu hubungan yang serius dengan 

lawan jenis, subjek selalu menceritakan kondisi keluarganya terlebih 

dahulu untuk memastikan bahwa calonnya mau menerima keadaan 

subjek. Dalam setiap masalah subjek merasa mampu menyelesaikan 

masalahnya, walaupun terkadang jika ragu subjek meminta pendapat 

dari orang yang dekat dengannya. 
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Setelah selesai kuliah, subjek sangat ingin tinggal bersama 

dengan ibunya namun, karena ingin membalas budi terhadap ayah 

dan keluarga ayahnya (terutama eyangnya yang membiayai sekolah), 

subjek menyetujui untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Selain 

karena alasan tersebut subjek juga diberi nasehat oleh ibu 

kandungnya untuk tetap tinggal bersama dengan ayahnya supaya 

tidak ada kesalahpahaman untuk waktu yang akan datang. Subjek 

merasa selalu didukung oleh ibunya, saudara, teman-teman dan juga 

keluarga ayahnya.  

Semua peryataan diatas peneliti menemukan faktor 

pemahaman diri, stres emosional, dukungan sosial, pendidikan dan 

harapan yang realistis sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan 

diri subjek. Selain itu, semua tahap juga sudah dilalui oleh subjek, 

tahap tersebut adalah tahap marah, penolakan, tawar-menawar, 

penerimaan diri, dan depresi. 

f. Identifikasi Masalah 

Tabel 3. Intensitas Tema Subjek 1 

Tema yang 
diungkap 

Intensitas Keterangan 

Pemahaman diri +++  Subjek memahami arti dan penyebab 
orangtuanya bercerai yang membuat subjek 
bersyukur, karena tidak mengalami 
pertengkaran dalam keluarga 

 Subjek memiliki pribadi yang tidak menuntut 
untuk selalu diperhatikan  

 Subjek menyadari hubungannya dengan 
mama sambungnya tidak baik 

 Subjek terbuka untuk menjalin hubungan 
dengan teman maupun lawan jenis 

 Subjek merasa mampu menyelesaikan 
masalahnya 
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Marah  +++  Masalah yang dialami subjek dengan ayahnya 
membuat subjek tidak pulang kerumah hingga 
1 semester, subjek merasa masalah tersebut 
dikarenakan cerita dari mama sambungnya 

Penolakan  +++  Subjek menolak mama sambungnya sebagai 
ibunya 

 Subjek merasa keberatan untuk memanggil 
mama sambungnya dengan sebutan mama 

 Subjek sangat ingin tinggal bersama ibu 
kandungnya kembali 

 Subjek tidak ingin bergantung dengan orang 
tua, terutama dengan mama sambungnya 

Stress emosional +++  Subjek ingin didampingi kedua orang tua sujek 
sejak kecil 

 Subjek merasa mendapatkan perbedaan 
perlakuan dari mama sambungnya 

 Subjek merasa bahwa mamanya adalah 
trigger dari setiap masalahnya dengan 
ayahnya. 

 Subjek ingin tinggal dengan ibunya tapi karena 
ingin membalas budi terhadap ayah dan 
keluarga ayahnya, subjek menyetujui untuk 
tinggal bersama dengan ayahnya 

Dukungan sosial ++  Subjek merasa selalu didukung oleh ibunya, 
saudaranya, teman-temannya dan juga 
keluarga ayahnya 

Tawar-menawar +  Subjek ingin segera memiliki suami karena 
tidak ingin menyusahkan/tergantung dengan 
orangtuanya 

Pendidikan  +  Subjek telah selesai menempuh pendidikan 
S1 Psikologi lulusan dari Universitas Sebelas 
Maret di Solo.  Subjek bekerja sebagai Non-
ASN di DPM PTSP kota Semarang.  

Penerimaan diri +  Subjek menerima jika kedua orang tuanya 
menikah kembali 

Depresi  +  Subjek lebih sering memiliki masalah dengan 
orang tua terutama dengan mama 
sambungnya. Subjek pernah mengalami 
depresi dan mempengaruhi pola makan 
subjek. 

Harapan yang 
realistis 

+  Subjek sangat mengaharapkan dapat bekerja 
di BUMN bahkan subjek berharap dapat 
menjadi HRD, subjek merasa dengan 
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kemampuan yang dimiliki, ia mampu untuk 
bekerja di perusahaan tersebut 

KETERANGAN  

+ = Kurang 

++ = Cukup 

+++ = Intensif 
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Bagan 2 

Penerimaan Diri Terhadap Ibu Sambung Subjek 1 
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4.4.2 Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama    : KDH 

Jenis Kelamin  : P 

Usia   : 22 tahun 

Pendidikan  : S1 Psikologi 

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta 

b. Hasil Observasi saat Wawancara 

Observasi dilakukan peneliti disaat melakukan wawancara, 

saat wawancara subjek menanggapi pertanyaan dengan ramah, 

sopan dan kooperatif. Subjek menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan dengan tenang, santai, dan beberapa kali diselingi dengan 

candaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan langsung subjek jawab 

dengan cepat, namun juga ada beberapa pertanyaan yang kurang 

subjek mengerti, sehingga subjek menanyakan kembali arti dari 

pertanyaan yang diajukan. Saat wawancara subjek menjawab 

pertanyaan dengan cukup mendetail, tapi ada beberapa saat subjek 

berhenti bicara untuk berfikir sejenak kemudian melanjutkan memberi 

jawaban. Adakalanya subjek terlihat mengebu-gebu ketika ingin 

menjelaskan jawabannya kepada peneliti, hal tersebut seolah ingin 

mengekpresikan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh subjek. 

Bahasa yang digunakan subjek saat diwawancara bercampur, 

terkadang menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan 

Bahasa Inggris. Terkadang subjek juga menunjukan logat tertentu dari 

daerahnya Rembang. Ketika wawancara berlangsung subjek sering 
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menatap mata pewawancara. Namun, terkadang subjek menghindari 

kontak mata dengan pewawancara. Beberapa kali terlihat subjek 

memaninkan beda disekitarnya, memainkan tangannya, juga terlihat 

subjek ingin meneteskan air mata ketika menceritakan masalah yang 

dianggap berat oleh subjek namun, subjek dapat mengatasinya dan 

menyelesaikan wawancara dengan situasi dan kondisi yang baik pula.  

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan pada Jumat, 19 Oktober 2018, pukul 

15.50 WIB, selama 1 jam 10 menit 59 detik di Kos subjek. Mulai sejak 

kuliah subjek tinggal di Kota Semarang dan tinggal disebuah kos dekat 

tempatnya kuliah. Diketahui subjek mendapatkan ibu sambung sejak 

kelas 4 SD hingga sekarang (pada saat ini subjek berumur 22 tahun), 

sehingga subjek telah memiliki ibu sambung selama kurang lebih 11 

tahun. Beberapa tahapan penerimaan diri yang dilalui subjek 1 adalah 

sebagi berikut:     

1) Penerimaan diri 

Pada saat wawancara subjek menyatakan tidak menolak jika 

orang tuanya menikah kembali dan subjek juga diperkenalkan dengan 

calon dari mama sambungnya terlebih dahulu. Pada saat itu subjek 

mengganggap bahwa wanita yang akan menjadai mama sambungnya 

adalah wanita idaman untuk menjadi seorang mama (Lampiran h. 

180).  

Subjek juga menyatakan bagaimanapun juga mamanya akan 

tetap menjadi bagian dalam hidupnya. Subjek berusaha untuk 

menghargai mama sambungnya dalam keadaan apapun (Lampiran h. 
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210-211). Subjek selalu mencari dampak positif dari perliaku yang 

diberikan mama sambungnya, bahkan mengakui bahwa mama 

sambungnya membuat subjek menjadi pribadi yang lebih baik 

daripada mama kandungnya (Lampiran h. 182). 

Dengan keaadan yang ada membuat subjek semakin 

menyerah terhadap keadaan dan mulai menerima keadaan dengan 

cuek terhadap hal yang tidak terlalu penting. Tidak hanya itu semenjak 

kuliah subjek mencoba untuk sedikit terbuka dengan semua orang juga 

dengan mama sambungnya (Lampiran h. 211). 

2) Penolakan  

Perceraian orang tua terjadi ketika subjek berada dibangku SD, 

ketika dirumah subjek juga tidak diijinkan keluar rumah jika tidak ada 

suatu hal yang perlu. Hal tersebut membuat subjek lebih menarik diri 

dan mempersulit subjek ketika bersosialisasi. Subjek terlalu menarik 

diri dari lingkungan luar dan juga orang terdekatnya sehinga subjek 

selalu memendam masalahnya sendiri (Lampiran h. 190).  

Sejak SMA subjek sudah tidak tinggal besama dengan orang 

tua, subjek dan kakak perempuannya memutuskan untuk 

meninggalkan rumah dan tinggal di rumah wak-nya (kakak kandung 

dari papa) karena merasa tertekan dengan perlakuan yang diberikan 

oleh mama sambung (Lampiran h. 185). Subjek menyatakan mama 

sambungnya adalah pengganggu ketika subjek ingin bercerita dengan 

papanya. Subjek cenderung memiliki masalah dengan keluarga, 

terutama dengan mama sambungnya 
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3) Depresi  

Subjek tidak diperbolehkan keluar rumah, dan akhirnya subjek 

berontak dengan selalu pergi keluar rumah. Subjek dimarahi mama 

sambungnya, hingga membuat pola makan subjek berubah menjadi 

lebih sedikit dan takut makan ketika dirumah. Sekali waktu karena 

subjek terlalu stress hingga mengakibatkan iritasi lambung (Lampiran 

h. 210). Subjek juga pernah melakukan percobaan bunuh diri karena 

merasa terlalu tertekan dengan keadaan yang dialaminya (Lampiran 

h. 199-201). 

4) Marah  

Setelah satu tahun pernikahan subjek merasa ada perbedaan 

perlakuan yang diberikan mama sambungnya untuk subjek dan kaka 

perempuannya dibandingkan anak kandung dari mama sambungnya. 

Mama sambung subjek selalu membandingkan subjek dengan anak 

kandung dari mama sambungnya (Lampiran h. 182, 197).  Selain itu 

subjek juga selalu dimarahi dengan kata kasar dan menyakitkan, jika 

ada permasalahan dalam keluarga. Tidak hanya itu setiap kali ada 

masalah mama sambung subjek juga selalu mengaitkan masalah 

tersebut dengan orang lain terutama mama kandung subjek (Lampiran 

h. 184). 

Perlakuan yang diberikan tersebut membuat subjek sangat 

ingin membuktikan bahwa semua hal buruk yang dikatakan mamanya, 

dan semua hal baik yang dibicarakan tentang anak kandungnya tidak 

selalu benar. Ketika ada masalah subjek terkadang melampiaskannya 
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ke orang lain, jika orang tersebut melakukan hal yang tidak sesuai 

dengan kehendaknya. 

5) Tawar-menawar 

Subjek selalu berdoa untuk dirinya dan papahnya supaya  

untuk kedepannya menjadi lebih baik, dan kuat. Selain itu subjek juga 

berdoa untuk mama sambungnya agar ada perubahan menjadi lebih 

baik (Lampiran h. 198). 

Sedangakan faktor yang mempengaruhi penerimaan diri 

subjek 2 adalah: 

1) Stres emosional 

Sejak perceraian yang terjadi antar orang tua subjek sudah lost 

contact dengan mama kandungnya. Sepengetahuan subjek mama 

kandung subjek dilarang suami barunya untuk menghubungi keluarga 

yang ada bersama papanya (Lampiran h. 175). pada saat itu subjek 

merasa malu dengan lingkungan sekitar karena latar belakangnya 

yang broken home. Subjek selalu mendapatkan dampak buruk ketika 

ada masalah di keluarga. Maka dari itu subjek memutuskan untuk ikut 

kakak perempuan subjek untuk tidak tinggal dirumah tersebut, dengan 

alasan merasa selalu ditekan (Lampiran h. 186).  

Suatu ketika, subjek menyatakan pernah berprestasi di bidang 

olahraga tingkat nasional, dan diketahui banyak orang hingga masuk 

media cetak. Salah seorang sudara memberikan kabar tersebut 

kepada papa subjek namun tidak memberikan respon yang cukup 

menurut subjek. Subjek ingin dipuji oleh orangtua terutama papanya 
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pada saat itu. Merurut subjek memang bukan hal yang besar namun 

akan sangat berarti untuk subjek Lampiran (h. 207). 

2) Pemahaman diri 

Sejak subjek kecil subjek merasa lebih dekat dengan papa dan 

kakaknya sehingga ketika perceriaan terjadi subjek lebih memilih 

tinggal bersama dengan papanya daripada dengan mama 

kandungnya (Lampiran h. 177). Subjek mengganggap dirinya 

berharga, terutama untuk papa dan kakaknya. subjek mengetahui 

kelemahan dan kelebihan diri subjek. Ketika ada masalah subjek akan 

menghadapi secara langsung tanpa menunda. Seiring berjalannya 

waktu, subjek memahami perbedaan apa saja yang diberikan oleh 

mama sambungnya mulai dari perkataan hingga perlakuan yang 

diberikan mama sambung subjek.  

3) Dukungan sosial 

Subjek selalu merasa dekat dan didukung oleh seluruh 

saudara. Baik saudara yang dekat maupun saudara jauh dari pihak 

papanya. Selain subjek merasa sangat didukung oleh kakaknya (kakak 

perempuan), dan juga teman-temannya. 

4) Harapan yang realistis  

Subjek menyatakan bahwa ingin memiliki usaha sendiri. 

namun, sebelumnya subjek ingin bekerja terlebih dahulu  selama 1 

sampai 2 tahun kemudian mencoba merintis usaha (Lampiran h. 202). 

5) Pendidikan 

Pada saat ini subjek telah lulus S1 Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata di Semarang 
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d. Hasil Wawancara dengan Significant Other 

Wawancara dilakukan bersama dengan teman kuliah, teman 

kos dan teman sepermanian subjek, pada kamis, 20 Desember 2018, 

pukul 16.21 WIB, berlangsung selama 24 menit 38 detik, bertempat di 

Mc. Donald, Majapahit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

diketahui bahwa pada awal berkenalan subjek adalah individu yang 

pendiam. Sangat menutup diri dan sangat jarang untuk berkomunikasi, 

namun seiring berjalannya waktu dan juga tuntutan dari kuliah yang 

mengharuskan banyak berkomunikasi kin subjek menjadi lebih terbuka 

dengan teman mengenai permasalahan yang dialaminya (Lampiran h. 

217). 

Menurut EK (panggilan untuk significant other subjek 2), orang 

tua subjek telah bercerai ketika subjek berada di bangku sekolah 

dasar, sekitar kelas 3 atau 4 SD. Kedua orang tua subjek masing-

masing telah memiliki pasangan kembali. Subjek bersama dengan 

kakak perempuan ikut bersama dengan papa karena merasa lebih 

dekat, sedangkan adik kandung subjek yang masih kecil ikut bersama 

dengan mamanya. Subjek bersama kakak nya tinggal bersama 

dengan papah dan juga mama tirinya. Menurut EK, subjek sudah tidak 

tinggal bersama dengan orang tuanya, ketika berada di Rembang pun 

subjek dan kakak nya tinggal bersama saudaranya. Hal tersebut 

dikarenakan subjek tidak betah dengan perlakuan yang diberikan 

mama tirinya . 

Berdasarkan cerita yang diberikan subjek kepada EK, subjek 

selalu mendapatkan perilaku yang kasar, karena tinggal satu kos 
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secara tidak sengaja EK terkadang mendengarkan ketika subjek di beri 

kata-kata kasar ketika ditelepon oleh mamanya. Tidak hanya itu 

terkadang subjek juga bercerita bahwa sering dbandingkan dengan 

anak kandung dari mama sambungnya, seperti tentang pendidikan 

ataupun pekerjaan (Lampiran h. 218). Namun menurut pandangan EK, 

subjek dan mama sambung subjek akhir-akhir ini memiliki hubungan 

yang sedikit lebih baik karena mengingat papa subjek sedang dalam 

kondisi yang sakit, yang membutuhkan subjek juga mama 

sambungnya (Lampiran h. 220). Selain itu subjek juga memiliki pacar 

yang berlatar belakan dari keluarga broken home juga sehingga 

mereka dianggap saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain 

mengenai masalah yang ada dalam keluarga (Lampiran h. 224). 

Menurut EK mama subjek terkadang memiliki suasana hati 

yang tidak terkontrol, hal tersebut juga sesuai dengan cerita yang 

diberikan subjek kepada EK. Terkadang mama sambung subjek 

terlihat sangat baik kettika berada ditelepon, tepapi terkadang sering 

untuk berkata kasar juga, hal tersebut membuat subjek juga 

menyesuaikan diri ketika bersama dengan mamanya, sehingga 

meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga (Lampiran h. 221). 

menurut EK, subjek sering memiliki masalah dengan mama 

sambungnya. Hingga beberapa kali membuat subjek depresi, 

diketahui bahwa subjek juga melakukan percobaan bunuh diri karena 

tidak kuat dengan perlakuan yang diberikan mama sambungnya 

terhadap subjek. Namun jika sekarang hal terseebut diungkit bukan 

membuat subjek menjadi down tapi menjadi bahan bercandaan 
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bersama temannya yang menyadarkan subjek bahwa hal tersebut 

bukanlah hal baik untuk dilakukan (Lampiran h. 230). 

EK berpendapat bahwa ketika subjek marah terhadap suatu 

hal, subjek akan mencari aktivitas yang menghabiskan energinya, 

seperi berolahraga, pergi ke gereja, dan liburan ke berbagai tempat 

untuk melepaskan kepenatannya (Lampiran h. 227). Ketika subjek 

merasa sedih, subjek sering menangis ketika bercerita, namun sering 

tidak disadari subjek air mata mengalir ketika menceritakan 

permasalahan yang dialaminya, jika dulu subjek adalah individu yang 

sangat tertutup pada saat ini subjek adalah individu yang cukup 

terbuka ketika memiliki masalah, tidak hanya itu subjek juga tetap 

respect terhadap mama sambungnya walau diperlakukan berbeda 

dengan lainnya (Lampiran h. 224). 

Menurut EK, beberapa orang yang mendukung subjek untuk 

menjadi lebih baik seperti ini adalah dirinya sendiri, karena subjek 

memeliki keinginan untuk berkembang. Selain itu dukungan juga 

diberikan oleh kakaknya, seluruh teman yang dekat dengan subjek, 

pacar subjek, pacar subjek, dan juga seluruh saudara yang bersama 

subjek (Lampiran h. 239). 

e. Analisis Kasus Subjek 2 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara bersama subjek dan 

juga wawancara bersama dengan significant other, maka dapat 

dikatakan dapat menerima diri dengan baik. Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan-pernyataan positif yang diberikan ketika 

wawancara berlangsung. Selain itu ketika wawancara subjek juga 
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menangkal beberapa emosi negatif seperti berkata kasar dan 

menghina orang lain. Subjek menjelaskan ketika mama sambungnya 

dikenalkan oleh papa dulu, subjek sangat merima hubungan tersebut, 

dan menganggap bahwa mama sambungnya adalah calon mama 

idaman yang nantinya akan memberikan kasih sayang dan perhatian 

kepadanya dan kakak nya namun setelah sekitar setahunpernikahan 

semua pemahaman tersebut pudar karena perilaku yang diberikan 

mama sambungnya sangat berbeda.  

Terlepas dari semua subjek tetap menghargai dan menerima 

mama sambungnya sebagai bagian dari hidupnya. Selain itu subjek 

juga selalu berfikir mengenai dampak positif yang sekarang ada pada 

dirinya karena perilaku yang diberikan mama sambungnya, seperti 

menjadi lebih mandiri dan mengerti pekerjaan rumah selayaknya 

perempuan. Jika sebelumnya subjek adalah individu yang sangat 

mendengarkan perkataan setiap orang, pada saat ini subjek lebih cuek 

dan mulai menerima keadaan yang terjadi padanya. Selain itu 

semenjak kuliah dan melihat kondisi papa subjek yang kurang sehat 

membuat subjek semakin menerima keadaan dan mulai menjalin 

hubungan baik dengan mama sambungnya. 

Diketahui terkadang subjek merasa malu dengan masa lalunya 

sejak SD karena menurut subjek latar belakang keluarganya diketahui 

pihak sekolah dan teman-temannya. Subjek telah meninggalkan 

rumah bersama dengan kakaknya sejak SMA karena merasa 

mengalami terlalu banyak tekanan batin atas perlakuan yang diberikan 

oleh mamanya. Tekanan yang diberikan tersebut membuat subjek 
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kesulitan dalam bersosialisasi, mulai menarik diri dan tidak mau cerita 

dengan siapapun, dan hanya memendam masalahnya sendiri. Pada 

saat ditanya mengenai permasalahan yang sering dihadapi subjek 

menyatakan cenderung lebih sering memiliki masalah dengan 

keluarga, walaupun tidak tinggal bersama. Subjek beberapa kali 

merasa terganggu dengan kehadiran mama sambungnya, karena 

ketika ada mama sambungnya subjek tidak bisa cerita dengan 

papanya.  

Ketika subjek masih tinggal bersama dengan orangtua (papa 

dan mama sambung) ia tidak diperbolehkan keluar rumah, dan hal 

tersebut membuat subjek berontak dengan selalu pergi keluar rumah 

dan sulit dikendalikan. Selain itu ketika dirumah masalah yang sering 

dialami subjek juga mengenai makanan, karena subjek tidak 

mengetahui subjek makan makanan yang disediakan dimeja makan 

ternyata makanan tersebut adalah makanan yang dipisahkan untuk 

orang lain karena hal tersebut membuat mama subjek marah  terhadap 

subjek dan sempat menyebut subjek “nggragas” (rakus), adanya 

peristiwa tersebut membuat pola makan subjek menjadi berkurang. 

Pada suatu waktu karena terlalu stress, subjek mengalami 

iritasi lambung. Bahkan subjek pernah mencoba untuk bunuh diri 

karena merasa terlalu tertekan dengan keadaan. Subjek tertekan 

karena mendapatkkan perbedaan perlakuan, seperti selalu 

dibandingkan dengan anak kandung dari mama sambungnya 

mengenai pendidikan yang ditempuh, pekerjaan, ataupun gaji. Hal 

yang membuat subjek sangat marah terhadap mama sambungnya, 
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ketika ada masalah selalu disangkut-pautkan dengan mama kandung 

subjek. Tidak terima dengan hal tersebut membuat subjek sedikit 

membantah dengan menyatakan kepada mama sambungnya untuk 

tidak selalu menyangkut-pautkan setiap masalah dengan orang lain 

yang tidak bersangkutan dengan masalah yang ada. Namun tidak 

menemukan titik terang subjek malah selalu dimarahi dengan kata 

kasar dan kata yang menyakitkan baik melalui telepon atau secara 

langsung. 

Hal tersebut membuat subjek semakin memahami perbedaan 

apa saja yang diberikan oleh mama sambungnya. Subjek kadang 

terpikir untuk membalas perlakuan mamannya dengan membuktikan 

ke mama sambungnya bahwa kata yang diucapkan mama 

sambungnya tidak selalu benar dan subjek masih tetap bisa mandiri 

baik bersama atau tanpa mama sambungnya. Dengan tekanan yang 

dialami membuat subjek melampiaskan kemarahannya pada orang 

lain, yang pada saat itu melakukan hal tidak sesuai dengan 

kehendaknya. Namun dari semua itu subjek juga selalu berdoa untuk 

dirinya dan papahnya supaya selalu terjadi yang lebih baik, dan kuat. 

Selain itu subjek juga berdoa untuk mama sambungnya supaya ada 

perubahan menjadi lebih baik. 

Subjek menempuh pendidikan S1 Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata di Semarang. Subjek selalu merasa didukung oleh 

seluruh keluarga dan saudara jauh dari pihak papanya. Selain itu juga 

ada kakak perempuan, dan juga teman-temannya. Subjek menyatakan 

ingin memiliki usaha sendiri, setelah lulus subjek akan bekerja selama 
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1 sampai 2 tahun kemudian mencoba merintis usaha. Subjek 

mengetahui kelemahan dan kelebihan diri subjek, seperti subjek 

adalah orang yang pemalas dan mudah putus asa, namun subjek juga 

mudah dimotivas, sedangakan kelebihan subjek adalah orang 

cekatan. Subjek mengganggap dirinya berharga, terutama untuk papa 

dan kakaknya. Ketika ada masalah subjek akan menghadapi secara 

langsung tanpa menunda. Sejak perceraian orang tua, subjek lost 

contact dengan mama kandungnya. Pada saat SMA subjek 

mendapatkan prestasi dibidang non-akademikpada saat itu subjek 

ingin dipuji papahnya, namun subjek sedikit kecewa karena papanya 

hanya memberikan respon biasa saja. 

Semua peryataan diatas peneliti menemukan faktor stres 

emosional, pemahaman diri, dukungan sosial, pendidikan dan harapan 

yang realistis sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan diri 

subjek. Selain itu, semua tahap juga sudah dilalui oleh subjek, tahap 

tersebut adalah tahap penerimaan diri, penolakan, depresi, marah, dan 

tawar-menawar. 

f. Identifikasi Masalah 

Tabel 4. Intensitas Tema Subjek 2 

Tema yang 
diungkap 

Intensitas Keterangan 

Stress emosional +++ 

 Sejak perceraian subjek lost contact dengan 
mama kandungnya 

 Subjek terkadang malu dengan background 
dirinya yang broken home 

 Subjek selalu mendapatkan dampak buruk 
ketika ada masalah di keluarga 

 Subjek memutuskan untuk tidak tinggal 
dirumah karena subjek merasa selalu ditekan 
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 Subjek ingin dipuji papahnya ketika 
berprestasi 

Pemahaman diri +++ 

 Subjek merasa lebih dekat dan nyaman 

bersama papa dan kakaknya sehingga ketika 
perceraian terjadi subjek memeilih untuk 
tinggal bersama dengan papanya. 

 Subjek mengetahui alasan dari perceraian 
yang dilakukan orang tuanya 

 Subjek memahami perbedaan apa saja yang 
diberikan oleh mama sambungnya 

 Subjek mengetahui kelemahan dan kelebihan 
diri subjek 

 Subjek mengganggap dirinya berharga, 

terutama untuk papa dan kakaknya 

 Ketika ada masalh subjek akan menghadapi 
secara langsung tanpa menunda. 

Penerimaan diri +++ 

 Ketika awal subjek menerima dan 
menganggap mama sambungnya adalah 
mama idaman 

 Subjek tidak menolak pernikahan yang 
dilakukan ayahnya 

 Subjek selalu menghargai mama 
sambungnya walaupun mendapatkan 
perbedaan perlakuan 

 Subjek mau menerima mama sambungnya 
sebagai bagian dari hidupnya 

 Subjek selalu mencari dampak positif dari 
perliaku mama sambungnya, bahkan 
mengakui bahwa mama sambungnya 
memmbuat subjek menjadi pribadi yang lebih 
baik daripada mama kandungnya 

 Subjek mulai menerima keadaan yang ada 
dan mulau cuek dengan hal yang tidak terlalu 
penting 

 Semenjak kuliah subjek mencoba untuk 
sedikit terbuka dengan mama sambungnya 

Penolakan +++ 

 Subjek meninggalkan rumah bersama 
dengan kakaknya sejak SMA karena 
mengalami terlalu banyak tekanan 

 Subjek mengalami kesulitan ketika 
bersosisalisasi 
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 Subjek merasa malu sejak SD karena broken 
home dan hal tersebut dianggap sudah 
diketahui oleh sekolah 

 Subjek merasa mama sambungnya adalah 
pengganggu hubungannya dengan papanya 

 Subjek mulai menarik diri dan tidak mau cerita 
dengan siapapun, namun hanya memendam 
masalahnya sendiri 

 Subjek cenderung memeiliki masalah dengan 
keluarga, terutama dengan mama 
sambungnya 

Depresi +++ 

 Subjek tidak diperbolehkan keluar rumah, dan 
subjek berontak dengan selalu pergi keluar 
rumah 

 Subjek dimarahi mama sambungnya 
sehingga merubah pola makan subjek 
menjadi sedikit. 

 Subjek terlalu stress dan mengakibatkan 
iritasi lambung 

 Subjek pernah mencoba untuk bunih diri 
karena merasa terlalu tertekan dengan 
keadaan 

Marah ++ 

 Subjek mendapatkkan perbedaan perlakuan 
seperti selalu dibandingkan dengan anak 
kandung dari mama sambungnya 

 Ketika ada masalah selalu disangkut-pautkan 
dengan mama kandung subjek 

 Subjek selalu dimarahi dengan kata kasar 
dan kata yang menyakitkan 

 Subjek ingin selalu membuktikan ke mama 
sambungnya bahwa kata yang diucapkan 
mama sambungnya tidak selalu benar 

 Ketika ada masalah subjek terkadang 
melampiaskannya ke orang lain, yang 
melakukan hal tidak sesuai dengan 
kehendaknya 

Dukungan sosial ++ 

 Subjek selalu merasa didukung oleh seluruh 
keluarga dan saudara jauh dari pihak 
papanya. Selain itu juga ada kakaknya (kakak 
perempuan), dan juga teman-temannya 

Harapan yang 
realistis 

+ 
 Subjek ingin memiliki usaha sendiri, setelah 

lulus subjek akan bekerja selama 1 sampai 2 
tahun kemudian mencoba merintis usaha 
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Tawar-menawar + 

 Subjek selalu berdoa untuk dirinya dan 
papahnya subaya selalu terjadi yang lebih 
baik, dan kuat. Selain itu subjek juga berdoa 
untuk mama sambungnya supaya ada 
perubahan menjadi lebih baik. 

Pendidikan + 
 S1 Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata di Semarang 

Keterangan: 

+ = Kurang 

++ = Cukup  

+++ = Intensif 
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Bagan 3 

Penerimaan Diri Terhadap Ibu Sambung Subjek 2 
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4.4.3 Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama    : FB 

Jenis Kelamin  : P 

Usia    : 17 tahun 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta 

b. Hasil Observasi saat Wawancara 

Observasi dilakukan peneliti disaat melakukan wawancara, saat 

wawancara subjek datang terlambat sekitar 1 jam. Ketika diajukan 

pertanyaan subjek menanggapi pertanyaan dengan ramah dan sopan, 

namun pernyataan yang diberikan subjek tidak terlalu mendetail. Subjek 

menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan tenang, santai, dan 

beberapa kali diselingi dengan candaan. Beberapa pertanyaan yang 

diajukan langsung subjek jawab dengan pasti, namun juga ada 

beberapa pertanyaan yang yang dijawab dengan ragu-ragu. Beberapa 

kali subjek juga terlihat menangis ketika menjawab pertanyaan yang 

diajukan, seolah subjek merasakan kembali apa yang sedang 

dibicarakan. Terkadang pewawancara harus memancing subjek dengan 

pertanyaan-pertanyaan lain supaya subjek lebih paham mangsud dari 

pertanyaan yang diajukan, dan mau menjawab. 

Bahasa yang digunakan subjek saat diwawancara bercampur, 

terkadang menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa 

Inggris. Ketika wawancara berlangsung subjek cukup sering menatap 

mata pewawancara, terutama ketika diajukan pertanyaan yang 
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mengalihkan, dan pertanyaan yang membahas mengenai teman-teman, 

harapan dan pendidikan yang akan subjek ambil ke jenjang selanjutnya. 

Namun, terkadang subjek menghindari kontak mata dengan 

pewawancara terutama jika diajukan pertanyaan yang mengingatkan 

subjek mengenai masa lalu yang tidak disukainya. Beberapa kali terlihat 

subjek memaninkan beda disekitarnya, seperti memainkan tissue, 

memainkan tangannya, dan seperti mencoba bersikap tenang hingga 

wawancara selesai.  

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan bersama subjek pada Sabtu, 15 

Desember 2018, pukul 17.54 WIB, selama 1 jam 8 menit 12 detik. 

Wawancara dilakukan di MC. Donald, Majapahit. Diketahui subjek 

mendapatkan ibu sambung sejak kelas 5 SD hingga sekarang (pada 

saat ini subjek berumur 17 tahun), sehingga subjek telah memiliki ibu 

sambung selama kurang lebih 7 tahun. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan maka diketahui tahapan yang dilalui oleh subjek adalah 

sebagai berikut: 

1) Penolakan 

Ketika berada dirumah subjek menyatakan sering mendapatkan 

perlakuan kasar dari mama sambung, perlakuan kasar secara verbal 

sering diterima oleh subjek (Lampiran h. 224). Subjek menyatakan 

sering memiliki masalah ketika bersama keluarga dan masalah yang 

terjadi adalah karena hal yang sepele, namun masalah selalu berlarut-

larut ke hari berikutnya. Subjek tidak ingin masalahnya dalam keluarga 

diketahui oleh banyak orang sehingga membuat subjek menutup diri 
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terhadap orang belum terlalu dekat dengan subjek. Subjek juga 

menyatakan bahwa mama-nya hanya ada satu dan tidak dapat 

tergantikan. Subjek selalu menyatakan bahwa memiliki mama sambung 

itu tidak enak (Lampiran h. 238 & 247). 

2) Marah 

Setelah pernikahan yang dilakukan papa-nya, subjek merasa 

tidak pernah diajak pergi belanja bersama dengan papa-nya dan hal 

tersebut terkadang membuat subjek cemburu . Selain itu subjek juga 

menyatakan bahwa mama sambungnya saat ini adalah orang yang pilih 

kasih karena memperlakukan dia dan anak kandungnya secara berbeda 

(Lampiran h. 246). 

3) Penerimaan diri 

Subjek tidak menolak pernikahan yang dilakukan oleh papa-nya 

karena subjek mengtahui siapa yang akan menjadi mama sambungnya 

dan menurut subjek laki-laki itu tidak bisa hidup sendiri berbeda dari 

perempuan yang masih bisa mandiri walaupun tidak ada orang lain 

(Lampiran h. 239). 

4) Depresi 

Setiap ada masalah subjek tidak menghadapi masalh tersebut 

dengan langsung, namun subjek selalu mengurung diri di kamar, 

berdoa, dan menangis hingga ketiduran (Lampiran h. 259). 

5) Tawar-menawar 

Ketika bersama dengan papa dan mama sambungnya subjek 

selalu berdoa supaya diberikan kehidupan yang lebih baik (Lampiran h. 

257). 
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Sedangkan faktor yang mempengaruhi penerimaan diri yang 

dialami subjek 3 adalah: 

1) Pemahaman diri 

Menurut pernyataan yang diberikan subjek, ia adaalh individu 

yang religius (Lampiran h. 253), dengan semua yang dilaluinya subjek 

merasa bahwa dirinya tidak kekurangan kasih sayang. Ketika dikritik 

oleh orang lain subjek akan menerima kritikan tersebut dan melihat 

kembali apakah kritikan tersebut akan membuat dirinya lebih baik atau 

tidak, setelah itu subjek akan mengintropesi dirinya (Lampiran h. 261). 

Subjek juga menyatakan bahda ia tidak suka jia diperlakukan kasar dan 

dibohongi oleh orang lain. 

2) Dukungan sosial 

Saat wawancara berlangsung subjek sepat menyebutkan bahwa 

orang yang selalu mendukungnya adalah pembantu yang merawat 

subjek sejak mama kandungnya masih hidup hingga sekarang, kaka 

kelasnya dari SMP hingga sekarang, 2 temannya SMP, papa 

kandungnya, dan keluarga dari mama kandungnya. (Lampiran h. 254). 

3) Harapan yang realistis 

Subjek mencari informasi mengenai kelanjutan pendidikan yang 

akan diambil, subjek belum meiliki rencana yang pasti namun, pada saat 

ini subjek sedang mengejar PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau BCA. 

Berdasarkan hasil akdemik subjek merasa mampu untuk mendapatkan 

keinginannya tersebut (Lampiran h. 248-250) 
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4) Stress emosional 

Pada saat subjek masih kecil mama kandung meninggal karena 

menderita penyakit kanker. Setelah beberapa waktu papa subjek 

menikah kembali bersama dengan teman gerejanya (Lampiran h. 238). 

Namun, semenjak papa subjek menikah, subjek merasa hubungannya 

dengan papa menjadi renggang, karena subjek menyadari bahwa papa-

nya harus membagi kasih sayangnya dengan mama sambung dan juga 

anak yang dibawa oleh mama sambungnya (Lampiran h. 239). Subjek 

menyatakan bahwa ia sering diperlakukan berbeda oleh mama 

sambungnya, dan perlakuan tersebut dilakukan ketika papa-nya tidak 

ada dirumah. 

5) Pendidikan 

Pada saat ini subjek duduk di bangku SMA N 2, Semarang kelas XII 

d. Hasil Wawancara dengan Significant Other 

Wawancara dilakukan bersama G (kaka kelas subjek sejak 

SMP) yang belangsung pada hari Kamis, 24 Januari 2019, pukul 19.12 

WIB, yang berdurasi sekitar 32 menit 32 detik. Menurut G, subjek adalah 

individu yang pendiam, dan menutup diri dengan banyak orang, subjek 

akan bercerita mengenai masalahnya dengan orang yang dianggap 

sudah dekat saja. Selain itu menurut G ketika bercerita mengenai 

masalah yang terjadi dikeluarga, subjek sealu menyatakan bahwa 

bukanlah suatu hal yang enak jika memiliki ibu sambung, dan subjek 

juga sering menyatakan pasti tidak ada orang yang menginginkan sosok 

ibu sambung (Lampiran h. 211).  
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G juga menyatakan bahwa sering melihat kondisi subjek tidak 

baik dan sering sakit, seperti terlihat sembab ketika di sekolah dan sakit 

typus, usus buntu, DB dan lainnya. G tidak mengetahui pasti apa 

penyebab dari penyakit yang dialami subjek tapi G tahu bahwa ketika 

dirumah subjek tidak diperlakukan dengan cukup baik oleh mama 

sambungnya (Lampiran h. 271).  G menyatakan bahwa komunikasi yang 

ada antara subjek dan anggota keluarga dirumah cukup pasif, karena 

subjek hanya sering bercerita dengan pembantunya, dan akan 

berkomunikasi seperlunya saja jika dengan yang lainnya.  

Menurut G terkadang subjek merasa cemburu dengan perlakuan 

papanya saat bersama dengan mamanya. Selain itu subjek juga 

terkadang terlihat cemburu ketika mama sambungnya bersikap lebih 

baik kepada anak kandungnya daripada dengan dia dan cicik-nya 

(Lampiran h. 277). Menurut G subjek adalah orang yang tidak bisa 

diperlakukan kasar, karena pada dasarnya subjek adalah orang yang 

sensitif dan mudah menangis ketika diperlakukan kasar (Lampiran h. 

269). G juga menyatakan bahwa subjek adalah individu yang kurang 

bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada, karena ketika ada 

masalah subjek tidak segera memperbaiki masalah, namun hanya 

membiarkan masalah tersebut membaik sendiri dan selalu menangis 

dan berdoa (Lampiran h. 278).  

Menurut cerita subjek kepada G, orang terdekat dan mendukung 

subjek saat ini adalah pembantunya , G, dan 2 temannya ketika di SMP. 

Bukannya subjek tidak bisa bergaul dengan teman yang lain tetapi 

subjek bukanlah orang yang dengan mudahnya menceritakan 



77 
 

masalahnya terutama masalah mengenai keluarganya kepada orang 

lain. 

e. Analisis Kasus Subjek 3 

Berdasarkan hasil dari observasi ketika wawancara, dan 

wawancara bersama dengan subjek dan significant other maka 

didapatkan hasil bahwa subjek belum dapat menerima diri. Hal tersebut 

didukung oleh munculnya banyak penolakan dan emosi negatif pada 

subjek. Subjek sering menyatakan bahwa mama hanya ada satu dan 

tidak dapat digantikan oleh orang lain dan juga tidak enak memiliki 

mama sambung. Diketahui dari hasil wawancara subjek menyatakan ia 

sering mendapatkan perlakuan kasar dan hal itu membuat subjek 

semakin menjauhkan diri dari mama sambungnya. Dibandingakan 

dengan temannya subjek cenderung lebih sering memiliki masalah 

dengan keluarga terutama dengan mama sambungnya. Masalah yang 

biasa terjadi mengenai hal yang sepele seperti pekerjaan rumah, jika 

masalah tersebut muncul tidak langsung selesai namun masalah 

tersebut akan berlarut hingga beberapa hari kedepannya. Dari semua 

yang dilalui tersebut membuat subjek semakin menutup diri terhadap 

orang lain.  

Semenjak papa subjek menikah kembali subjek merasa ada hal 

berbeda, dan membuat subjek merasa cemburu, seperti perlakuan yang 

diberikan mama sambung terhadap anak kandungnya, subjek sering 

menjumai mama sambungnya membeli snack dan dimasukan kedalam 

kamar anaknya tanpa sepengetahuan orang lain. Selain itu semenjak 

ada mama subjek merasa tidak pernah diajak pergi belanja bersama 
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dengan papanya, mengingat sebelumnya subjek selalu diajak belanja 

bersama dengan cicik dan papanya. Sejak awal subjek tidak menolak 

pernikahan yang ada, karena subjek juga mengenal calon mamanya, 

mama sambung subjek adalah teman gereja dari papa subjek. Namun, 

setelah beberapa waktu subjek merasa bahwwa sifat asli mamanya 

seperti kasar, suka marah dan membentak mulai terlihat, dan hal 

tersebut dilakukan terhadap subjek ketika papanya tidak berada 

ditempat. Adanya perilaku dari mama sambungnya tersebut sering kali 

membuat subjek menangis dan mengurung diri dalam kamar. Subjek 

hanya bisa menerima dan berdoa supaya memiliki kehidupan lebih baik 

ketika selalu dimarahi oleh mama sambungnya. 

Adanya semua hal tersebut tidak membuat subjek merasa  

kekurangan kasih sayang, karena subjek adalah individu yang religius, 

subjek selalu membawa setiap masalah yang dialauinya dengan 

berdoa. Subjek juga selalu intropeksi diri ketika diberi pendapat atau 

dikritik oleh orang lain. Hal yang paling subjek tidak adalah ketika ia 

diperlakukan kasar dan dibohongi oleh orang lain. Subjek sempat 

merasa terpukul karena meninggalnya mama kandung subjek. Setelah 

semua yang terjadi subjek menjadi semakin kawatir jika hubungannya 

dengan papanya akan renggang jika ada mama sambung dan anaknya. 

Selain itu subjek juga kawatir karena papanya juga harus membagi 

kasih sayngnya terhadap yang lain. 

Subjek adalah siswa kelas XII dari SMA N 2 Semarang. Pada 

saat ini subjek ingin melanjutkan pendidikan di jurusan manajemen atau 

tehnik sipil namun, saat ini subjek sedang mengejar dan mencari 
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informasi mengenai PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau BCA. Oran 

yang selalu membuat subjek nyaman untuk bercerita dan selalu 

mendukung subjek adalah pembantu yang merawat, teman SMP (2 

orang) dan kaka kelas saat SMP hingga sekarang dan papanya dan 

keluarga dari mama kandung subjek. 

Semua peryataan diatas peneliti menemukan faktor pemahaman 

diri, dukungan sosial, stres emosional, harapan realistis dan pendidikan 

sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan diri subjek. Selain itu, 

semua tahap juga sudah dilalui oleh subjek, tahap tersebut adalah tahap 

penolakan, marah, penerimaan diri, depresi, dan tawar-menawar. 

f. Identifikasi Masalah 

Tabel 5. Intensitas Tema Subjek 3 

Tema yang 
diungkap 

Intensitas Keterangan 

Penolakan +++ 

 Mendapatkan perlakuan kasar dari 
mama sambung 

 Tidak enak memiliki mama sambung 

 Cenderung memiliki masalah dengan 
keluarga 

 Menutup diri dengan orang lain 

 Menyatakan bahwa mama hanya ada 
satu dan tidak bisa digantikan 

Pemahaman diri +++ 

 Tidak merasa kekurangan kasih 
sayang 

 Individu yang religius 

 Ketika dikritik akan menerima dan 
intropeksi diri 

 Tidak suda diperlakukan kasar dan 
dibohongi 

Dukungan sosial +++ 

 Pembantu yang merawat 

 Teman SMP (2 orang) dan kaka kelas 
saat SMP hingga sekarang 
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 Papa dan keluarga dari mama 
kandung 

Stress emosional ++ 

 Saat kecil mama kandung meninggal 
karena penyakit kanker 

 Semenjak memiliki papa menikah, 
subjek merasa hubungannya dengan 
papa menjadi renggang 

 Kawatir karena papa harus membagi 
kasih sayangnya dengan anak yang 
dibawa mama sambungnya 

 Diperlakukan kasar ketika tidak ada 
kehadiran papa 

Marah ++ 

 Cemburu terhadap perlakukan papa ke 
mama sambungnya 

 Cemburu terhadap perlakuan mama 
sambunya kepada anak kandungnya 

Harapan yang 
realistis 

++ 
 Subjek mencari informasi dan sedang 

mengejar PTN (Perguruan Tinggi 
Negeri) atau BCA 

Penerimaan diri + 
 Tidak menolak ketika orang tua 

menikah kembali 

Depresi + 
 Setiap ada masalah selalu masuk 

kamar, menangis, dan berdoa 

Tawar-menawar +  Berdoa untuk kehidupan lebih baik 

Pendidikan +  Tinggak akhir SMA N 2, Semarang 

Keterangan: 

+ = Kurang 

++ = Cukup 

+++ = Intensif 
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Bagan 4 

Penerimaan Diri Terhadap Ibu Sambung Subjek 3 

 


