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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1. Rangkuman hasil seluruh subjek 

5.1.1. Intensitas Antar Tema 

Berdasarkan dengan data yang sudah didapatkan dari ketiga 

subjek yang telah dipilih dan dikategorikan, maka ada beberapa tema yang 

muncul berasal dari hasil observasi, wawancara dengan subjek, dan 

wawancara dengan significant other. Tahapan penerimaan diri adalah 

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

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penerimaan diri adalah 

pemahaman diri, dukungan sosial, stress emosional, pendidikan, dan 

harapan yang realistis. 

Tabel 6. Intensitas Tema Antar Subjek 

Tema 
Intensitas  

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

 
Tahap Penerimaan Diri 

Penolakan +++ +++ +++ 
Marah +++ ++ ++ 

Tawar-menawar + + + 
Depresi  + +++ + 

Penerimaan Diri + +++ + 
 
Faktor yang Mempengaruhi  
Penerimaan Diri 

Pemahaman Diri +++ +++ +++ 
Dukungan Sosial ++ ++ +++ 
Stress Emosional +++ +++ ++ 

Pendidikan + + + 
Harapan yang Realistis + + ++ 

 



83 
 

Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap subjek baik subjek 

1, 2, dan 3 telah melalui tahapan dalam upaya mencapai penerimaan diri, 

tahap tersebut ialah: 

1. Penolakan 

Pada subjek 1 ditunjukan ketika subjek menyatakan bahwa ia 

terpaksa untuk mau memanggil mama sambungnya dengan sebutan 

mama, dan menolak untuk mengakui mamanya sebagai bagian dalam 

hidupnya. Pada subjek 2 ditunjukan ketika ia pergi meninggalkan 

rumah dan merasa kesulitan bersosialisasi. Sedangkan pada subjek 

ke 3 yang selalu menyatakan bahwa memiliki mama sambung 

bukanlah hal yang enak dan mama kandung adalah posisi yang tidak 

bisa digantikan. Dari ketiga subjek memiliki kesamaan yaitu masalah 

yang dilalui oleh subjek cenderung lebih banyak di keluarga. 

2. Marah 

Pada subjek 1 ditunjukan ketika subjek tidak pulang satu 

semester karena memiliki masalah dengan ayahya dan hal tersebut 

dianggap subjek karena pembicaraan dari mama sambungnya. 

Sedangkan pada subjek 2 ditunjukan ketika subjek tidak terima jika 

setiap permasalahan yang ada selalu disangkut-pautkan dengan 

orang lain. Sedangkan pada subjek ke 3 ditunjukan ketika subjek 

merasa cemburu dengan keberadaan mama sambungnya.  

3. Tawar-menawar 

Ditunjukan subjek 1 ketika menyatakan untuk ingin segera 

memliki suami agar tidak merepotkan dan terganntung dengan orang 
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tuannnya. Sedangkan subjek ke 2 dan 3 ditunjukan ketika menyatakan 

selalu berdoa untuk kehidupan yang lebih baik 

4. Depresi 

Setiap subjek menunjukan tingkat depresi yang berbeda-beda 

pada subjek 1, ketika depresi akan merubah pola makan subjek 

menjadi lebih banyak. Sedangkan pada subjek 2 depresi membuat 

subjek merubah pola makan menjadi lebih sedikit, iritasi lambung dan 

pernah untuk melakukan percobaan bunuh diri. Pada subjek ke 

3ditunjukan dengan mengurung diri di kamar, menangis, dan berdoa. 

5. Penerimaan diri 

Pada subjek 1 dan subjek 3, ia menerima pernikahan kembali 

yang dilakukan oleh orang tua, namun tidak ingin menerima ibu 

sambung sebagai bagian dari hidupnya. Sedangkan pada subjek 2, ia 

mau menerima pernikahan kembali dan mau menerima mama 

sambunnya sebagai bagian dari hidupnya. 

Sedangkan dalam mencapai penerimaan diri akan dipengaruhi oleh 

faktor sebagai berikut: 

1. Pemahaman diri 

Pada subjek 1 ditunjukan ketia ia menyatakan bahwa subjek 

memang menyadari bahwa hubungannya dengan mama sambung 

tidak baik dan subjek pun tidak menuntut untuk diperhatikan. Pada 

subjek ke 2 ditunjukan ketika subjek menyadari keberhargaan dirinya, 

dan mulai memahami perbedaan perlakuan yang diberikan mama 

sambungya terhadap dirinya. Sedangkan pada subjek 3 diketahuhi 

subjek adalah individu yang terbuka ketika dikritik dan mau intropeksi 
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diri, selain itu subjek 3 menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang 

religius. 

2. Dukungan sosial 

Subjek 1 menyatakan bahwa ibu kandung, saudaranya dan 

seluruh keluarga dari pihak ayahnya sebagai orang yang mendukung 

subjek. Pada subjek 2 menyatakan bahwa kpapah, cece-nya, 

temannya, dan seluruh keluarga dari papanya adlah yang mendukung 

dirinya. Sedang pada subjek ke 3 menyatakan bahwa mbak-nya 

(pembantunya), papanya, kaka kelasnya, dan temannya adalah orang 

terdekat yang mendukung dirinya. 

3. Stress emosional 

Pada subjek 1 ditunjukan ketika subjek menyatakan bahwa 

mendapatkan perlakuan yang berbeda dari mama sambungnya. 

Sedangkan pada subjek 2 ketika subjek merasa malu dengan 

background dirinya yang broken home dan pergimeninggalkan rumah 

karena tekanan batin dengan perlakuan mama sambungnya. 

Sedangkan pada subjek 3 ditujukan ketika subjek merasa kawair jika 

hubungannya renggang dengan adanya mama sambung dan anak 

bawaan mama sambung nya selain itu, subjek juga merasa terpukul 

karena kematian mamanya. 

4. Pendidikan  

Subjek 1 adalah S1 Psikologi lulusan Universitas Sebelas 

Maret di Solo. Seangkan subjek 2 adalah S1 Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata di Semarang. Sedangkan subjek 3 adalah 

siswa kelas XII di SMA N 2, Semarang 
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5. Harapan yang realistis.  

Setiap subjek memiliki harapan yang berbeda dan ketiga 

subjek melihat kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk 

mencapai tujuan tersebut. Pada subjek 1 dapat bekerja di BUMN 

sebagai HRD, dengan kemampuan yang dimiliki, sedangkan pada 

subjek 2 ingin memiliki usaha, setelah lulus subjek akan bekerja 1 

sampai 2 tahun kemudian mencoba merintis usaha. Pada subjek 3 

mengejar PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau BCA untuk melanjutkan 

pendidikan yang diinginkannya. 

Menurut Pratitis (2013) penerimaan diri dapat membuat individu  

terbebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri. Sedangkan 

dengan adanya perilaku negatif yang sering ditunjukan anak, dapat 

dikatakan bahwa anak belum dapat menerima kenyataan yang ada. Pada 

subjek 1 belum dapat menerima ibu sambung, walaupun subjek 

menunjukan penerimaan. Subjek menyatakan kalau subjek tidak menolak 

jika orang tua masing-masing memilih untuk menikah kembali. Subjek 1 

juga dapat dikatakan terbebas dari malu dan rendah diri, dapat dikatakan 

demikian karena subjek dengan mudahnya menjelaskan mengenai dirinya 

kepada orang yang ingin memulai hubungan dengan subjek. Subjek juga 

tidak merasa minder dalam memulai hubungan pertemanan maupun untuk 

mencapai apa yang diingikannya walaupun subjek memiliki background 

keluarga broken home. Namun karena subjek 1 juga sering menunjukan 

perilaku penolakan. Subjek menyatakan bahwa ibu sambungnya bukan 

salah satu bagian dari hidupnya. Selain itu subjek juga selalu merasa 
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bahwa ibu sambungnya adalah orang yang membuat subjek tidak betah 

untuk berada dirumah. 

Berbeda dengan subjek 1, berdasalkan hasil dari data yang 

diperoleh, subjek 2 dikatakan dapat menerima ibu sambungnya, walaupun 

pada subjek 2 juga menunjukan penolakan. Subjek 2 menyadari dan juga 

menerima ibu sambungnya sebagai bagian dari hidupnya, walaupun 

subjek mendapatkan perlakuan yang berbeda dari ibu sambungnya. 

Subjek menyatakan bahwa, subjek akan menghargai bagaimanapun 

keadaan ibu sambungnya, karena ibu sambungnya tetap memberikan 

dampak positif dari kehidupan yang telah dijalaninya. Subjek 2 menunjukan 

penolakan seperti menarik diri dari dunia luar selain itu subjek juga pernah 

mengalami depresi karena banyaknya tekanan yang diberikan oleh ibu 

sambungnya.  

Subjek 1 dan 2 memiliki perasamaan fenomena yaitu berasal dari 

keluarga broken home. Menurut Priyatna (2010) individu yang tumbuh 

dalam keluarga tidak utuh cenderung akan lebih mudah berperilaku agresif, 

lebih mudah mengalami kecemasan, lebih sulit mengendalikan emosi dan 

kemarahan, lebih sering mengalami depresi, lebih menarik diri, lebih sering 

terlibat dengan konflik dengan orang tua, dan ada kemunkinan untuk lebih 

mudah terjerumus dalam aktivitas seksual dini. Sesuai dengan Priyatna 

baik subjek 1 maupun subjek 2 dalam pernyataannya cenderung memiliki 

masalah dengan orang tua dibandingkan dengan lingkungan. Selain itu 

subjek 1 dan 2 terkadang juga sedikit sulit dalam mengendalikan emosi. 

Berbeda dari subjek 1 dan 2 yang berasal dari keluarga briken 

home, subjek 3 bersala dari keluarga yang mengalami fenomena kematian. 
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Ibu kandung dari subjek 3 mengalami penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan sehingga mengakibatkan kematian. Pada subjek 3 

dinyatakan belum dapat menerima ibu sambung walaupun subjek juga 

menunjukan penerimaan. Subjek 3 menyatakan bahwa tidak 

mempermaslahkan jika papanya memutuskan untuk menikah kembali. 

Pada awal memiliki ibu sambungpun subjek menyatakan bahwa subjek 

cukup menerima kehadiran ibu sambung. Namun setelah beberapa waktu, 

subjek merasa bahwa ibu sambungnya mulai memperlihatkan perilaku 

yang cukup kasar terhadap subjek dan membuat subjek semakin 

berperilaku negatif seperti mengurung diri. Perilaku negatif lain yang 

ditunjukan subjek adalah ketika subjek memiliki masalah, subjek janrang 

menyelesaikan maslah secara langsung, subjek selalu menyatakan bahwa 

ketika ada masalah hanya mengurung diri dikamar dan berdoa tanpa ada 

upeya apapun untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Pendapat dari Sarwono (dalam Chyntia, 2017) mengungkap 

keberhasilan anak ditentukan oleh kesangguppan menerima keadaan 

dirinya sendiri, penerimaan diri yang baik akan menangkal emosi negatif. 

Individu yang kurang menerima diri merupakan hal yang wajar, namun 

dapat menjadi tidak wajar jika individu tersebut terlalu berlarut-larut dalam 

menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Tahapan yang dilalui 

setiap individu akan menempuh waktu berbeda-beda, ada yang beberapa 

bulan saja, ada pula yang mencapai tahunan. 

 




