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LAMPIRAN 1. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kesan umum 

a. Kondisi subjek 

b. Penampilan subjek 

2. Perilaku subjek degan lingkungan sekitar 

3. Ekspresi subjek ketika wawancara 

4. Bahasa tubuh subjek selama wawancara 

5. Intonasi suara subjek selama wawancara 

6. Respon subjek ketika menjawab pertanyaan 

 

LAMPIRAN 2. INTERVIEW GUIDE 

1. Identitas subjek 

a. Nama 

b. Jenis kelamin 

c. Usia 

d. Pekerjaan 

e. Pendidikan 

f. Pekerjaan orang tua 

g. Dll 

2. Latar belakang subjek 

a. Latar belakang subjek 

b. Pemahaman diri sendiri subjek (pengenalan diri) 

c. Alasan mengapa subjek memiliki ibu sambung 

d. Perubahan yang dialami subjek 

e. Dukungan sosial yang diterima subjek 

f. Perbedaan hubungan subjek dengan keluarga (setelah dan 

sebelum memiliki ibu sambung) 

g. Perbedaan hubungan subjek dengan teman (setelah dan sebelum 

memiliki ibu sambung) 

h. Dampak yang dialami subjek sebelum dan sesudah memiliki ibu 

sambung 
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i. Harapan yang realistis (apakah subjek memiliki harapan yang 

sesuai dengan kemampuannya) 

3. Permasalahan subjek 

a. Masalah yang biasanya dialami subjek 

b. Dengan siapa saja subjek memiliki masalah (cenderung lebih 

dengan orang tua atau dengan teman) 

c. Cara subjek mengatasi masalah 

d. Cara subjek mencari solusi dari permasalahan  

e. “orang kepercayaan” subjek yang sering diajak menyelesaikan 

masalah 

4. Penerimaan diri subjek 

a. Cara subjek mengekspresikan emosi 

b. Cara subjek berperilaku terhadap teman, keluarga dan diri subjek 

sendiri  

c. Penolakan  

d. Marah  

e. Tawar-menawar 

f. Depresi  

g. Penerimaan diri 
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LAMPIRAN 3. VERBATIM SUBJEK 1 

Verbatim Subjek 1 

 

Hari/tanggal : Sabtu, 13 Oktober 2018 

Waktu  : 17.54 WIB  

Durasi  : 01.22.41 

Tempat  : Tong Tji, DP Mall 

Pertanyaan Jawaban KODING Tema yang di 

ungkap 

Inten-

sitas 

 Krungu rak ya, mudah-

mudahan kedengeran, 

takutnya tu kalo 

kedengeran lagunya, tadi 

apa pertanyannya. 

Perkerjaannya ya?  

   

Iya pekerjaannya 

apa mbak? 

Aku Non-ASN, Non-ASN di 

DPM PTSP kota 

Semarang 

   

Itu apa sih? Dinas Penanaman Modal. 

Jadi kerjanya itu di 

Balaikota lantai 3 kalo mau 

ngampirin aku ngak papa, 

hahahaha 

Sok-sok’an haha kalo 

temenmu cowo ada yang 

mau ngampiri gapapa 

hahahaha 

   

Pendidikannya 

mbak ini S1 

Psikologi ya? 

Berarti cepet ya?  

Hahaha sebenernya kita 

seumuran yo, wisuda 

baru November kemaren.  

 

PK 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+ 

Masih baru dong? He’e masih kinyis-kinyis 

hehehe. Tapi neng kono 
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aku jek paling enom yo, jek 

dipanggil dek- dek gitu 

haha 

Dek-dek paling 

enom ya haha? 

Neng kono jek dikongkon 

opo, kon opo 

   

Terus pekerjaan 

orang tuanya apa 

mbak? Dua-

duanya? 

Wiraswasta. He’e dua-

duanya 

   

Ok terus, latar 

belakangnya ya, 

tadi mbaknya kan 

sudah sedikit cerita 

mengenai orang 

tuanya, artinya 

mbak sudah tidak 

tinggal dengan 

orang tua sejak 

kecil?  

Pada waktu itu 

mbak paham 

dengan apa yang 

sedang dialami? 

Yaaa sejak orang tua yang 

lengkap ngak bareng lagi.  

Ya aku waktu kecil 

pahamnya ya ayah kerja, 

aku pahamnya gitu, waktu 

aku masih playgroup aku 

taunya ya kaya gitu. 

 Kalo aku tanya “ayah 

mana?” ibuku jawabnya ya 

ayah kerja pulangnya nanti 

gini-gini-gini, tapi aku tetep 

ketemu sama ayahku tapi 

dalam frekuensi yang 

sedikit dibandingkan aku 

ketemu sama ibuku, kalo 

setiap hari itu aku udah 

ketemu sama ayahku tapi 

kalo pas weekend atau pas 

liburan gitu aku baru 

ketemu sama ayahku, saat 

SD pun aku tahu kalo ibu 

dan ayah itu tidak bisa 

tinggal dalam satu rumah 

secera bersamaan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 



101 
 

karena mereka bukan 

suami istri lagi, tapi itu 

tetep ayahku. 

Kelas 3 atau 4 aku dah 

paham kalo mereka 

memang nggak bisa 

bersama lagi, pada saat 

itu aku pahamnya Cuma 

oh nggak tinggal sama-

sama lagi, tapi kalo 

paham ohh, orang tuaku 

cerai itu mulai SMP 

Arti cerainya 

sendiri... 

He’e arti cerai tu aku baru 

paham saat SMP, ohh 

jadi ini to yang namanya 

cerai, jadi selama ini aku 

taunya nggak tinggal 

bersama aja, kayak gitu  

 

 

PH 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Terus kalo setelah 

cerai itu, mbak 

mengalami 

perubahan nggak? 

Mangsudnya 

perubahan dalam 

diri, lebih menarik 

diri atau gimana? 

Kan mbak dari 

psikologi juga pasti 

paham, lebih 

introvert atau 

malah ekstrovert? 

Kalo aku bingung sih, 

karena dari kecil aku tu 

sudah merasakan kalo 

nggak tinggal sama-

sama gitu lho jadi aku 

kurang merasakan ada 

perubahan atau tidak 

dalam hidupku karena 

dari awal aku sudah 

mengalami itu, jadi aku 

nggak bisa 

membandingan aku 

sebelum orang tuaku 

cerai dan aku setelah 

orang tuaku cerai 

 

 

 

SE 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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Soalnya masih 

kecil juga waktu itu 

kan? 

Soalnya aku nggak 

merasa mengalami 

perubahan apapun saat 

itu, karena dari kecil 

akupun tau kalo mereka 

nggak tinggal sama-

sama dan aku tetep yang 

kaya gini. Karena kalo 

orang berfikir kalo 

perceraian itu ke arah yang 

negatif, aku nggak 

mengalami hal itu, karena 

aku SD tu juga dari SD 

Islam jadi kalo dari segi 

agama tu terarah, bukan 

yang nggak dapet 

perhatian dari orang tua 

gitu. Orang tuaku 

ceraipun aku tetep dapet 

perhatian dari keduanya 

walaupun tidak dalam 

waktu yang bersamaan, 

jadi aku tetep dapet 

perhatian dari ibuku dan 

ayahku tapi tidak 

bersamaan. 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Ada waktu sendiri 

untuk ibu dan 

waktu sendiri untuk 

ayah ya, 

pernahkah merasa 

berbeda dengan 

teman lain atau 

Eehmmm, pernah sih 

waktu TK tu misal ada 

lomba 17-an, temen-

temen ku tu pasti sama 

orang tuanya kalo aku tu 

mesti sama pakdeku, 

nggak bareng sama 

 

 

 

SE 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 
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kaya pengen 

kanya orang lain 

gitu? Secara waktu 

itu masih kecil kan 

ayahku gitu lho, padahal 

ayahku tu ya di 

Semarang juga, tapi aku 

selalu sama ibuku dan 

pakdeku, kakanya ibuku 

gitu lho  

Iyaa, Iya, kalo waktu kecil tu 

aku nggak, nggak, 

nggak... kalo sekarang tu 

aku sudah bisa 

mendeskripsikan 

perasaan tapi kalo waktu 

kecil aku cuma mikir ih 

kok itu sama ibunya 

sama ayahnya kok aku 

nggak, aku Cuma bisa 

sama ibuku dan ibuku 

Cuma bisa jawab ya 

gimana ayah kan kerja gini, 

gini, gini, kalo temen yang 

lain kan ayahnya nggak 

kerja kalo kamu kan ayah 

kerja, ya Cuma ngasih tau 

kaya gitu sih tapi,.... 

Ya udah sih ya aku paham 

ya, tapi kalo menurut ibuku 

aku bukan tipe anak yang 

susah diatur kaya gimana 

gitu juga nggak sih 

 

 

 

SE 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Stres 

emosional h. 

45) 

 

 

 

+++ 

Kalo pas di TK nih 

masih inget nggak 

sama hal paling 

baik dan buruk 

Apa ya,... oh aku masih 

inget waktu TK tu aku 

ulang tahun dan orang 

tuaku tu ngrayain bareng-
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saat bersama 

dengan orang tua? 

Mangsudnya yang 

masih keinget 

sampe sekarang 

ini kaya dulu 

ayahku pernah 

gini, gini. Terus 

ibuku gimana gitu 

bareng, jadi kan, ehm lha 

yo nek cah TK ulang 

tahun dirayake neng 

sekolahan kan yo seneng 

banget, dan disitu ayah 

dan ibuku tu ada, aku pas 

SD juga ngrasain kok 

walaupun itu nggak 

bareng lagi sama orang 

tuaku. Aku masih 

ngrasain kok waktu 

jalan-jalan sama ayahku 

sama ibuku aku juga 

ngrasain Cuma memang 

nggak tinggal bareng aja 

 

 

 

SE 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Kalo saat ini 

teringat kejadian 

saat itu lagi masih 

ada yang ngganjel 

atau nggak? 

Nggak sih,  

ehhmm karena aku sudah 

tau alasan ayahku dan 

ibuku tu pisah, dan 

sepertinya itu hal yang 

baik, aku merasa 

memang ini jalan yang 

terbaik kalo seandainya 

mereka tetep bareng 

malah nantinya aku akan 

merasakan yang 

namanya pertengkaran 

dalam keluarga, kan aku 

tidak mengalami yang 

namanya pertengkaran 

mereka, ketika mereka 

saling membentak dan 

lain-lain jadi aku malah 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Pemahaman 

diri h. 44) 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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bersyukur kalo mereka 

bercerai.  

Karena gimana ya mereka 

memang punya dua sifat 

yang memang ngga bisa 

disatuin gitu lho, ya udah 

memang baiknya kaya gitu 

untu kebaikan dua-duanya 

Jadi nggak pernah 

ada pikiran buat 

minta balikan?  

Kan biasanya anak 

kan ada yang “ahh 

papa sama mama 

harus bareng lagi” 

Yaa ada anak yang kaya 

gitu minta balik gitu ya. 

Aku pernah mikir kaya 

gitu sih, karena kan 

waktu tu masih kosong 

mlompong ya, apa yang 

dilihat saat itu ya kan aku 

pengen, kok temenku 

yang lain dijemputnya 

sama papahnya kok aku 

mesti sama ibuku terus. 

Di SD aku sudah mulai 

paham tapi yang aku 

paham arti dan alasan 

mereka itu pas SMP  

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

++ 

Ohh dikasih 

pengertian juga ya 

alasan mereka 

bercerai? 

He’e,... jadi ya OK itu 

memang yang terbaik buat 

kalian sing penting kalian 

berdua saling seneng dan 

aku bersukur karena tidak 

merasa kekurangan kasih 

sayang gitu lho ya udah,.. 

   

Itu tinggal sama ibu 

sampe SMP? kelas 

2 kan, setelah itu 

SMP kelas 2, he’e,.. 

Punya tapi ibuku menikah 

itu baru sih baru November 
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tinggal sama 

ayahkan? Oh iya,... 

sebelumnya ibu 

sudah punya 

suami lagi? 

ini waktu kuliah, dalam 

waktu dekat ini lah.  

Oalah baru aja 

brarti? 

Kalo ayah itu kamu 

tinggal sudah ada 

ibu baru atau 

sebelumnya 

dkenalkan ke kamu 

dulu? 

Ya, 

Aku ya tau og, waktu pas 

TK dirumah ayahku itu 

ada cewe lain itu aku tau. 

 

 

MR  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Ngajak orang lain? He’e, 

Ngajak orang lain gitu 

aku tau, kan waktu itu 

manggilnya masih tante-

tante gitu to, tapi aku 

nggak dateng ke 

pernikahan mereka. 

Jadi ya aku tu nggak tau 

pernikahan mereka tu 

kapan tapi pas aku 

disana tiba-tiba udah ada 

itu  

 

 

 

 

MR 

 

 

 

PL   

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penolakan h. 

42) 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

Jadi saat mbak 

tinggal sama ayah, 

ayah sudah punya 

istri lagi? 

Iya gitu, ya kan aku main 

kerumah sana kan ya 

sering dan udah mulai 

disuruh buat manggil 

mama-mama gitu  

 

 

PL  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Sekarang 

manggilnya apa? 

Ya mama, aku tu manggil 

mama karena nggak dari 

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 
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keinginan diriku sendiri 

gitu lho 

Karena paksaan 

ddari orang lain 

mungkin ya,.. 

Yaa,.. terus keluarga 

sanapun ngasih tau kalo 

aku tu punya dua ibu. 

Akupun tau kalo itu ibu 

sambung dan disuruh 

buat manggil mama gitu, 

akutu ngrasanya cukup 

buat manggil dia tu tante 

aja gitu lho karena aku tu 

udah punya ibu 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Seperti tidak ingin 

digantikan sama 

orang lain, begitu? 

Iyaa, sekarangpun aku 

masih manggil dia mama 

tapi ya udah kowe ki 

Cuma sekedar ibu 

sambungku tok gitu lho  

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Apakah ada 

pemikiran seperti 

ini “karena kamu 

sekedar ibu 

sambungku kamu 

tidak perlu ikut 

campur telalu 

dalam mengenai 

kehidupanku”? 

Iyaa, aku merasa seperti 

itu. 

Tapi aku mulai merasa 

seperti itu akhir-akhir ini 

sih, karena aku mulai 

tahu mengenai apa itu 

kehidupan, kaya gimana 

ya,.. ya aku mulai 

menjadi makin mengerti 

semenjak aku mulai 

kuliah, ehmmm aku 

nggak selabil saat SMA, 

aku mulai merasakan 

perbedaan itu ya baru-

baru ini dan aku sadar 

kalo dia memperlakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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aku dan ana-anaknya itu 

berbeda. 

Sebenernya tu sama 

perhatiannya tapi tu 

tetep ada bedanya gitu 

lho. Ya kaya lebih 

merhatiin anaknya, kalo 

kebutuhan anaknya tu 

akan lebih dinomor 

satukan daripada 

kebutuhanku. 

Tapi karena aku memang 

bukan orang yang 

menuntut untuk selalu 

diperhatikan tu ya jadi 

aku biasa wae. Misal hal 

sepelenya mama ku 

belanja kebutuhan, aku 

nggak pernah tuh nitip 

barang yang gini, gini, gini 

jadi ya dia mbeliinnya 

kebutuhan anak-anaknya   

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus 

kebutuhanmu 

sendiri dipenuhi 

oleh?  

Kan belinya 

kebutuhan 

anaknya aja 

He’e,..... he’e,... jadi ya dia 

nggak pernah kaya 

nawarin apa ke aku, 

nggak pernah minta 

pesetujuanku kaya “kamu 

pengen apa mbak” gitu tu 

nggak pernah 

 

MR  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Ini mbak, kakak 

yang paling tua ya? 

Iya aku kakaknya paling 

tua, dan aku jadi 

mengerti karena merasa 

paling tua ya aku harus 
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lebih ngerti lah karo 

adekku. 

Aku orangnya bukan 

seperti yang menuntut, 

menutut ingin 

diperhatikan gitu aku 

nggak, atau menuntut 

supaya kebutuhannya 

selalu tercukupi tu aku 

ya nggak. 

Jadi yo wes lah nek kowe 

nukoke nggo anakmu yo 

wes aku ra nopo-nopo  

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Pemahaman 

diri h. 44) 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+ 

Lebih ke luweh-

luweh ya? 

He’e yo wes lah, 

sometimes tu aku ngrasa 

kasihan, kasihan sama 

dia tapi makin kesini tu 

ya yaudah aja, karena 

aku tu ngrasain 

perbedaannya. 

Perbedaan antara aku 

sama anaknya jadi makin 

kesini ya aku jadi makin 

biasa aja.  

Kalo dulu kadang aku 

masih ngrasa kasihan 

kan pasti capek udah 

ngurusi rumah, masih 

ngurusi anak juga kan 

kesel. Jadi kalo untuk 

saat ini aku 

membantunya ya dengan 

apa-apa kebutuhanku tan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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pekerjaan tak candaki 

dewe.  

Jadi apa-apa tu tak 

lakukan sendiri, aku 

nggak mau bergantung 

sama dia, dan aku 

merasa membantunya 

dia ya dengan cara 

seperti itu. 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 

Contohnya,..? Ya misal dia udah cape 

nyuciin baju anaknya, ya 

aku nyuci bajuku sendiri, 

terus kalo dia ucah cape 

nyapu sama ngepel jadi 

aku bantunya khusus 

kamarku tak sapu sama 

tak pel sendiri kaya gitu, 

jadi dia nggak perlu, kaya 

misalnya nyetrika baju aku 

juga nyetika bajuku sendiri, 

jadi aku mulai 

memandirikan diriku 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Lha itu sudah 

semenjak kapan? 

Dari kuliah aku mulai kaya 

gitu, wegah lah nek meh 

ngrepote deknen, soale 

adekku yang kecil tu ada 

dua dan masik kecil-kecil 

banget yang satu masih TK 

dan yang satu masih SD 

kelas 2  

 

PL 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 
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Jauh banget sama 

kamu, dari TK sma 

ini udah kelar.. 

Dan umur-umur segitu kan 

masih rewel banget to jadi 

yo wes aku mau mbantu 

tapi aku juga nggak mau 

mbantu banget sampe 

ngurusi adekku. Wes 

kowe ngurusi anakmu 

wae, urusanku ben tak 

candaki aku dewe, kowe 

rasa melu-melu, lebih 

bisa memandirikan diri 

sendiri lah pokoke 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Itu kan dari pihak 

mbak sendiri kalo 

dari pihak mama 

sendiri apakah ada 

komunikasi yang 

baik? 

Contoh dah sini 

bajunya biar mama 

cuciin terus kaya 

kamar biar mama 

aja sekalian yang 

bersihin, pernah 

nggak?  

Mangsudnya lebih 

ke komunikasi 

dalam keluarga 

sendiri kaya 

gimana? 

Nggak, nggak sih kalo itu. 

Kalo komunikasi ya kalo 

pas penting-penting aja, 

komunikasinya tu ya 

pasif mungkin pernah 

aktif ya waktu pas 

masing jaman SMA tapi 

setelah kuliah ini bener-

bener pasif.  

Entah kenapa setelah 

kuliah ini tu aku makin 

merasa perbedaannya 

kaya misal aku tu pernah 

2kali marahan besar 

sama ayahku yang 

disebabkan sama 

omongannya mamahku. 

Kaya misal waktu aku SMA 

aku tu pernah ada acara 

dan pulang malem tapi ya 

nggak malem banget lah 

 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 
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kira-kira jam 7 atau jam 8 

malem 

Ya masih dalam 

batas wajar ya,,... 

He’e,... ya kalo menurutku 

itu masih dalam batas 

wajar lah, belum terlalu 

malem kok, tapi setelah 

pulang, sampe rumah tu 

ayahku sudah didepan 

rumah dan marah-marahin 

aku kaya “kamu tu dari 

mana? Kok jam segini baru 

pulang?” ya aku jawab aja 

to kalo aku tu sudah ijin 

sama mama kalo hari ini 

aku tu ada acara buka 

bersama. Padahal 

rumahku tu,....  

Jadi sekolahku itu di SMA 

3 dan rumahku tu Cuma 

beda beberapa gang aja 

dari sekollah bahkan aku tu 

nggak perlu naik montor, 

jalan kaki aja tu bisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus? nha makanya itu kok 

sampe ayah tu marah-

marah kaya gitu sedang 

aku tu sudah ijin sama 

mamaku kalo sorenya kan 

bulan Ramadan kan pasti 

banyak acara buka 

bersama setelah bukakan 

pasti teraweh bareng ya 

 

 

 

 

 

MR 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 
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biasa lah kaya gitu habis 

itu ya pulang.  

Tapi kok ayahku sampe 

marah kaya gitu brarti 

kan antara mamaku tidak 

menyampaikan pesanku 

atau ngomonge ki pie 

aku juga nggak tau. Nha 

itu kan pas SMA jadi ya tak 

biarin aja tapi setelah 

kuliah ini kok pernah aku 

dimarahin sama ayahku 

yang beneran marah, 

padahal tu dimarahinnya 

Cuma lewat chat tapi tu 

kok ya rasanya,... 

Kaya ngena 

banget gitu ya? 

He’e,... jadi pada saat itu tu 

ayahku ngechat aku terus 

dia ngefotoin kamarku dan 

disitu tu ada handukku 

yang lupa tak jemur.  

Sedangakan posisi waktu 

itu tu aku habis liburan 

kampus kan aku pulang 

dan pada hari itu aku harus 

balik ke kampus dan 

posisinya tu buru-buru jadi 

aku lupa buat njemur 

handukku  

   

Jadi kesusu? He’e jadi ayahku tu kirim 

foto handuk itu sama baju 

kotorku yang dikasur, terus 

dia bilang kalo kamar tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

mbok dibersihke, mama tu 

bukan pembantu yang bisa 

disuruh-suruh tok, nha 

disitu aku mbatin to ya, 

ayahku itu bukan orang 

yang suka masuk 

kamarku, dia tu bukan 

tipikal orang yang masuk 

ke kamar terus ngecek 

anaknya lagi apa. 

Sedangkan kalo masalah 

handuk kan ayahku tu juga 

sering lupa kalo nyari 

handuk tapi kok pada saat 

itu dia sampe marahin 

aku karena masalah kaya 

gitu dan mengucapkan 

suatu hal yang sampe 

membuat aku jadi sakit 

hati gitu lho  

 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

Karena masalah 

sepele ya 

sebenernya? 

He’e,... deen ki bilang 

“wes kowe ki ra sah balik 

omah sisan lak wes”,, 

yang pertama ayah 

bilang kalo mama tu 

bukan pembantu yang 

kedua di bilang wes ra 

sah balik sisan terus 

bilang, “kowe neng kene 

Cuma meh njaluki duite 

ayah tok to”. 

Karena itu kan aku jadi 

mikir ayah tu nggak 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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mungkin kaya gini kalo 

nggak ada bumbunya, 

aku tu nggak pernah 

marahan sampe kaya 

gini tapi ini tu udah 

kedua kalinya dan aku 

nggak tu faktor X nya tu 

apa. 

Ya mungkin dari aku gitu, 

tapi mungkin kalo dari 

mamaku mungkin mikirnya 

iki-iki kok opo-opo aku 

ngresiki aku, nyuci aku 

mungkin kaya gitu 

Sedangkan posisi aku 

disitu tu mau mau brangkat 

Ya pas buru-buru 

kan. Terus kamu 

nggak pulang? 

Iya mangsude itu kan 

bukan masalah yang gede 

tapi masalah yang sepele 

gitu lho, aku juga nggak 

bilang apa-apa jadi ya 

pada saat itu aku 

beneran nggak pulang 

satu semester 

 

 

 

MR  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Termasuk pas 

weekend? 

Iya aku beneran nggak 

pulang satu semester. 

Karena aku merasa itu 

bukanlah masalah yang 

besar gitu lho, aku Cuma 

lupa naruh handuk doang 

buakn karena masalah 

yang serius kaya nyuri 

MR  Tahap 

penerimaan diri 

(Marah h. 42) 

+++ 
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uang gitu kan aku 

dimarahin kaya gitu.  

Kan aku mikir terus kenapa 

ayah kok sampe marah 

kaya gitu kalo tanpa ada 

apa-apa, sedangkan aku 

tau kalo ayah tu nggak 

mungkin masuk ke kamar 

anak-anaknya buat ngecek 

satu-persatu kalo aku pas 

dirumah dia juga nggak 

pernah masuk kamar buat 

ngecek aku 

Kalo hubungan 

sendiri, kamu 

sama ayahmu 

bagaimana?  

Kalo kamu pass 

disana apa kamu 

juga disambut 

seperti anak 

lainnya?  

Adakah 

perbedaaan 

perlakuan dari 

ayahmu? 

Ya biasa,..  

Kalo perbedaan perhatian 

sih nggak ada ya soalnya 

ayahku tu tipikal orang 

yang cuek, dan dia tu 

nggak pernah marah kalo 

sama aku. Ayah tu marah 

sama aku ya Cuma dua 

kali itu.  

Kan nggak mungkin to 

orang marah kalo Cuma 

karena hal itu pasti ada 

yang lainnya, pasti ada 

triger nya to kalo itu, 

pasti ada yang 

ngomporin. 

Ya aku sempat nggak 

terima to yo wong masalah 

sepele kok tiba-tiba ayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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moto kamarku terus nge-

chat aku kaya gitu 

Mungkin ayah 

memang cuek, tapi 

pernah nggak 

mbak cemburu 

sama papa karena 

mama? 

Nggak, nggak, soalnya 

aku tau ayahku, aku tau 

ayahku nggak kaya gitu, 

soalnya aku tau ayah itu 

bukan tipe orang yang 

lebih sayang ke 

mamahku kaya gitu  

 

 

PL  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

 

Itu berdasarkan 

kamu lihat sendiri, 

kaya ngecek?  

Atau sebenernya 

dalam dirimu kamu 

memang pengen 

ayahmu nggak 

kaya gitu? 

Nggak lah, nggak soalnya 

aku ngecek dan aku kan 

tinggal disitu juga, jadi aku 

ngecek, kalo ayahku tu 

biasa wae kok sama mama 

atau sama anake. 

Ya bukan orang yang 

deket sama istrine atau 

deket sama anake ya 

pokoe biasa aja sih 

   

Pokok e biasa aja 

ya kalo sama 

mama atau yang 

lainnya?  

Nggak ada 

perbedaan 

perlakuan juga ya? 

Nggak jadi kalo ayah tu 

biasa, perbedaan 

perlakuan kaya mamaku 

yang anaknya dibeliin aku 

nggak gitu?  

Nggak ada ya wes biasa 

wae, nha makane aku tu 

kaget kok bisa marah 

sampe kaya gitu, 

akhirnya aku juga bilang 

ke ayah kalo pertama aku 

tu nggak pernah 

ngganggep mama kaya 

pembantu, tapi kalo dia 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

merasa aku menganggap 

dia kaya pembantu aku 

minta maaf, tapi yang perlu 

ayah tau, aku sampe 

bilang gitu, baju itu aku tu 

sudah nyuci dan nyetrika 

sendiri, aku nggak pernah 

minta mama buat nyuci 

atau nyetrika bajuku. 

Terus kaya kamar itu aku 

beresin sendiri, kadang 

kalo aku nyapu sma ngepel 

juga nggak Cuma kamarku 

aja, mungkin ayah nggak 

tau tapi kadang rumah itu 

yo tak sapu-sapu dewe, 

pel-pel dewe.  

Kadang kaya piring sisa 

makanan kotor dan  yang 

makan bukan aku, kalo aku 

disitu juga aku yang 

nyuciin. Tapi kalo ayah 

marah sama aku karena 

hal itu , ayah sebel dan 

kesel karena hal itu, aku 

minta maaf, aku sampe 

bilang gitu sama ayahku 

Ya jujur aja memang aku 

nggak terima dibilang 

kaya gitu, dikira nggak 

perduli ama pekerjaan 

rumah atau gimana 

sampe kaya gitu aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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nggak trima, entah itu 

karena mamaku 

ngomong suatu atau 

gimana aku gak tau 

Itu kecurigaanmu 

aja ? 

Iyaa, kan memang nggak 

mungkin ayahku kaya 

gitu sampe akhirnya aku 

nggak pulang satu 

semester itu 

  

SE 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Terus 

penyelesaian dari 

masalah itu 

gimana? 

Ya ayahku akhirnya 

minta maaf, melalui chat 

juga, tapi aku tetep 

nggak pulang, ya pada 

saat itu aku maafkan.  

Tapi semenjak kejadian 

ini tu aku jadi ngrasa 

“aku wes rak iso crito 

opo-opo meneh ki neng 

mamaku” 

 

 

MR  

 

 

PL  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

Jadi lebih menarik 

diri ya? 

Ya menarik, aku 

cenderung menarik diri 

dari mamaku karena aku 

ngrasa ki aku iso 

nesunan koyo ngeneki 

goro-goro mamaku, aku 

ngrasanya seperti itu 

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Itu kamu merasa 

beneran ada 

sesuatu?  

Atau karena kamu 

yakin iki pasti goro-

goro mama? 

Pertama ya karena ada 

sesuatu tapi setelah 

kejadian itu aku jadi 

yakin kalo itu.  

Semenjak kejadian itu 

setiap kali aku pulang 

kerumah aku nggak 

 

 

 

PL 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 



120 
 

pernah ngobrol sama 

mama, kalopun 

komunikasi ya Cuma 

seperlunya aja 

Jadi nggak pernah 

cerita-cerita ya, 

seperlunya kaya 

gimana? 

Ya aku nggak pernah 

cerita, bahkan cerita 

tentang temen, pacarku 

yang sekarang, 

akademik pun aku nggak 

pernah cerita, kalopun 

cerita tu ya umumnya aja 

nggak cerita yang 

mendetail, kalo dia tanya 

“gimana nok kuliahnya?” 

ya aku Cuma jawab yaa 

baik, ya Cuma gitu aja  

 

 

PL 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Terus kalo mau 

cerita, kesiapa? 

Kalo ayah? 

Ya ke ibukku lah, jelas. 

Kalo mau cerita ke ayah tu 

juga nggak bisa karena 

ayahku tu nggak bisa kalo 

diajak ngomong yang 

serius.  

Jadi tu gini lho, dulu tu 

ayahku pernah kecelakaan 

mobil dan setelah 

kecelakaan itu tu saraf 

apanya gitu tu kena, aku tu 

juga nggak tau saraf apa, 

tapi setelah kecelakaan itu 

ayah tu kalo diajak ngobrol 

yang serius sedikit pasti 

pusing, terus kalo ada apa 

gitu jadi lebih tempramen.  

DS Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 
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Setelah kecelakaan itu 

ayah juga sempat koma, 

jadi ceritane ki dulu tu 

ayahku, orangnya yang 

ugal-ugalan, trek-trek an di 

masa mudane nha tapi 

setelah kecelakaan terus 

koma jadi nggak bisa 

serius dan pemarah 

Jadi kamu 

membatasi juga 

apa yang kamu 

bicarakan sama 

ayah ya? 

Iya to, kan aku tau juga 

kondisinya, nanti nek tak 

ajak ngomong serius 

malah pusing jadi ya 

seperlunya aja biar dia 

tau perkembanganku aja.  

Makanya aku kalo cerita 

ya sama ibuku 

 

PL 

 

 

 

DS 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

 

 

 

++ 

Jadi sama ibu 

masih hubungan 

terus ya, nggak lost 

gitu? 

Iya lah,...  

Tapi aku ya nggak mau 

tergantung banget sama 

ibuku karena aku tu tau 

kalo mereka tu punya 

kesulitan masing-

masing, mungkin karena 

aku wes kerja juga kali 

ya, mbuat jadi lebih 

paham oh ternyata kaya 

gini to nyari uang 

DS 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

 

 

 

 

+++ 

Jadi lebih paham 

aja ya,.. 

He’em dan kalo cerita ke 

ibu pun juga nggk semua 

tak luap-luap kan ke 

ibuku, ya cerita 

semuanya tapi tetep 
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pasti ada yang nggak tak 

ceritain kan aku sadar 

juga kalo ibuku punya 

pikiran sendiri  yang 

menurutku kan kasihan 

kalo harus tak bebani 

sama ceritaku juga 

Ohh ok jadi kamu 

sama-sama 

membatasi ketika 

bercerita tapi kamu 

merasa lebih 

terbuka ketika 

sama ibu, eeh 

pernah nggak sih 

kamu 

membandingkan 

ibu sama mama 

mu?  

Contoh nih karena 

kamu lebih 

nyaman sama 

ibumu kamu jadi 

minta tinggal sama 

ibumu lagi 

Iyyaaa,...  

kalo membandingkan 

nggak sih Cuma setelah 

selesai ini kan aku 

pernah bilang kalo aku 

mau tinggal sama ibukku 

lagi. 

Tapi ibuku selalu 

ngingetke kalo meh 

gimana wae itu tetep 

orang tuamu sana kan 

sing mbiayai kuliahmu  

 

 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Jadi kaya sudah 

diajarkan untuk 

balas budi, gitu ya? 

He’e, jadi aku selalu 

dingetke kalo aku bisa 

selesai kuliah ini terus bisa 

kerja kaya gini kan juga 

karena bantuan dari 

keluargamu yang disana, 

jadi kamu juga harus 

menerima pihak 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Stres 

emosional h. 

45) 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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keluargamu yang disana, 

jadi akukan bingung 

pengen ikut sama ibuku 

tapi juga ditolak 

Yo mungkin ibumu 

juga nggak penak 

sama pihak 

ayahmu, bukannya 

bermangsud 

menolak ya to,.. 

Iyaaa, aku paham juga, 

ibuku pun juga selalu 

memikirkan kalo 

seandainya aku ikut ibu 

ndak malah kamu nanti ki 

diomongke sama 

keluarga sana yato, ya iya 

sih ntar kan pandangane 

sana ke aku kan jadi  

nggak baik, iki bocah kok 

ra tau diuntung to, wes 

disekolahke, lulus kok 

malah njaluk tinggal karo 

ibuke, paling nggak aku 

tetep harus menghargai, 

tetep kudu berbakti sama  

keluarga disana juga. 

Bahkan aku sempat mikir 

ya Allah aku ki kapan to 

ndue bojo,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Tawar-

menawar h. 

43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

++ 

Hahahaha kok 

mikir sampe tekan 

situ? 

Lha iyo lah nek aku ndue 

bojo kan aku ra perlu 

bingung kudu melu 

sopo, kan aku bisa melu 

sama bojoku aja to, jadi 

aku tu pengen njaga 

perasaan dari kedua 

orang tuaku, kan kalo 

akhirnya aku memilih 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 
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ikut ibuku pasti ayahku 

mikirnya juga kok 

ditinggal sama anaknya.  

Tapi nek seandaine aku 

ndue bojo kan aku malah 

bisa tinggal sama bojoku 

tanpa menyakiti perasaan 

keduanya. Padahal aku tu 

memang mau tinggalnya 

sama ibuku karena tu ya 

nyaman itu, sebenernya 

aku nggak mau tinggal 

sama ayahku itu ya 

Cuma karena itu, karena 

ada mama aja.  

 

 

DS 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo sama ayah 

nggak nyaman 

selain karena 

mama dan 

perbedaan karena 

apa lagi? 

Ya itu aku curiganya kalo 

dia itu yang membuat 

aku sama ayahku sampe 

marahan kaya gitu.  

 

MR 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Tapi kalo dengan 

keluarga dari ayah 

baik ? 

Baik, ya biasa lah kalo 

sama keluarga disana tu 

sama aja, kan memang 

aku ngrasa deket sama 

pakde-pakdeku to yang 

disana, ya mungkin 

karena mereka kenal 

sama ibuku kali ya, dan 

memang udah kenal 

sama aku sejak kecil jadi 

aku diperlakukan 

berbeda dari anaknya 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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mamaku, jadi pernah 

kan, aku diajak liburan 

sama keluargaku dan 

disitu yang diajak itu 

Cuma aku, adek-adeku tu 

nggak ada yang ikut. 

Jadi mamaku tu sering 

tanya ke aku kaya “tadi 

diajak kemana aja?” dia tu 

tanya tapi tu seolah-olah 

dia tu iri gitu lho, kok anak-

anaknya nggak ada yang 

diajak  

Ada kesenangan 

tersendiri liat gitu 

ya? 

Ya seneng nek aku, ya 

iyalah aku seng diajak 

wong aku sing luwih 

akrab sama keluarga. 

Soalnya adek-adekku tu 

nggak bisa ngrapyak 

semanak kalo sama 

keluarga.  

Jadi aku tukan punya adek 

3, yang pertama yang agak 

gede ni sudah SMA ya tapi 

dia tu nggak bisa kesana-

kesana sama keluarga, ya 

kalo adekku yang dua kan 

masih kecil jadi mereka 

nggak paham. 

Sedangkan kalo aku kan 

sudah dari kecil kumpul 

sama keluarga bahkan 

kalo pas ada acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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keluarga ak malah metal 

sendiri dari keluargaku 

dan malah kumpul sama 

pakde-pakdeku.  

Terus? Ya gitulah kaya ditanyain 

ditraktir apa aja? Ya 

pokoknya pertanyaan-

peertanyaan yang 

mendetail gitu, kok pengen 

tau banget kan ya. 

Oh iya aku tu kemaren juga 

sempet sebel sama 

mamaku, kemaren itu kan 

aku ada wawancara kerja 

gitu terus aku tu pake 

sepatu yang mungkin diliat 

orang itu kaya sepatu 

kondangan, ya sepatunya 

tu warna coklat hak tinggi 

gitu lah tapi itu tu sepatu 

   

Terus ? Terus mamaku tu ngechat 

WA terus bilang kalo 

sepatunya itu nggak cocok 

buat kerja tapi lebih cocok 

buat kondangan, kalo 

sepatu buat wawancara 

kerja itu seharusnya warna 

item, ya aku jengkelnya itu 

kalo memang dia tau 

kaya gitu nggo opo dia 

komen gitu lho toh yang 

beli aku sendiri terus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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belinya pake uangku 

sendiri.  

Lha nek dia tau kaya gitu 

kan seharusnya mbok dai 

beliiin sepatu kan yo beres 

to kon Cuma WA doang, 

komentar tok tu ya buat 

apa 

Oalah mamamu itu 

Cuma kasih saran 

aja to? 

Iya dan yang bikin 

jengkel lagi itu chatnya 

tu di hapus, kan aku 

makin jengkel yatoooo, 

ya nek menurutku dia 

mikirnya juga nggak 

seharusnya dia komentar 

kaya gitu makane 

diahapus sama dia.  

Sedangkan posisi saat itu 

aku mau wawancara kerja 

dan aku nggak mau 

merusak mood ku 

dengan nanggepi chat 

kaya gitu jadi ya udah lah 

tak biarin aja 

` 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Ohh itu 

kejadiannya baru-

baru ini?  

Iya baru kemaren, aku tu 

ya nggak yang benci 

sama dia sampe dendam 

kesumat sampe mati tu 

ya nggak, tapi aku tu 

Cuma menyayangkan 

kok dia seperti itu.  

Bahkan sampe adekku 

yang Shafa yang kelas 3 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 
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SMA tu badanya tu dah 

nggak karuan pokoke, 

rasane ki wes males nggo 

dipandang lah pokoke,, 

Sampe eyangku tu sering 

mbanding-bandingke aku 

sama si Shafa 

Contone? Ya kalo seandainya ada 

aku sama Shafa  ni aku 

dibilangin kalo “ya ampun 

ayune putuku, mesti 

bajune mahal ya. 

Tapi kalo sama Shafa ki 

“kamu tu mbok ya pake 

pakaian sing genahh” nha 

mungkin kalo pas diomongi 

kaya gitu mamah tu denger  

   

Terus 

tanggepannya 

mama kaya 

gimana? 

Ya mama cuma cerita aja 

ke aku bilang kalo eyang 

sama keluarga kita tu beda 

kalo sama cucu ne yang 

laine, dia bilangnya 

keluarga kita, padahal 

kalo menurutku kalo 

sama aku juga biasa aja 

 

 

 

PH  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Keluarga kita brarti 

semua kan ya? 

Ya itu tapi tu dia 

ngomongnya pake 

keluarga kita, kan aku juga 

udah ndolor to kalo yang 

dimangsud itu anak-

anaknya, sempat aku 

mikir makane anakmu ki 

nek pas acara keluarga ki 

 

 

PH 

 

 

 

PL  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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yo kon berbaur ojo mung 

meneng tok, kaya gitu. 

Bahkan sekarang si Shafa 

itu kalo mau beli apa-apa 

tu malah minta temenin 

aku, jadi bergantung ke 

aku gitu lho soalnya dia tu 

orangnya nggak branian, 

bahkan untuk tanya sama 

mbak SPG aja tu dia nggak 

brani dan harus aku yang 

tanyain 

Kok nggak sama 

mamanya? 

Ya dulu sama mamanya 

tapi kalo sekarang dia 

sama aku soalnya kan 

mama juga ada 2 adek 

yang masih kecil-kecil  

   

Okey nih, sekarang 

kalo sama teman 

seberapa kamu 

terbuka sama 

temenmu? 

Ya terbuka sih, kaya yang 

satu semester aku nggak 

pulang gitu aku ya cerita 

awalnya ya nangis tapi 

lama kelamaan malah 

jadi bahan ejekan dan 

bisa buat bercandaan aja 

sih hahahaha 

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Pemahaman 

diri h. 44) 

 

 

+++ 

Terus kalo sampe 

saat ini selain 

temen temen siapa 

aja yang 

mendukung kamu? 

Ya yang pasti ibuku, 

terus mbak winda, ya 

temen terus pacarku 

yang dulu, yang 

sekarang buat penasaran 

juga mendukung sih. 

 

 

DS  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

( Dukungan 

sosial h. 45) 

 

 

++ 
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Soalnya semua pacarku tu 

juga tau kondisi keluargaku 

kaya gimana  

Jadi udah jujur 

duluan di awal ya,.. 

Iyaa, jadi aku kalo mau 

pacaran itu aku selalu 

cerita dulu sama calonku, 

kalo keluargaku tu kaya 

gini, lha kamu mau nggak 

dengan kondisi keluargaku 

yang kaya gini, orang 

tuaku tu bercerai 

   

Kenapa kok kamu 

cerita duluan 

diawal? 

Karena ya itu kadang kan 

pandangan orang 

tentang anak yang 

broken home itu selalu 

negatif jadi aku selalu 

cerita duluan.  

Kalo seandainya dia mau 

dengan kondisiku, ya 

udah kita lanjut, tapi kalo 

dia nggak mau ya udah 

nggak usah deket aja 

dari awal. 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Biar ada 

penjelasannya 

dulu kali ya,.. 

hahaha 

Iyaaa, soalnya kan aku ada 

trust issue, jadi aku selalu 

jelaskan juga ke calonku 

kalo aku tu memiliki 

keadaan yang seperti ini, 

orang tuaku cerai dan 

aku punya trust issue 

jadi kamu mau menerima 

aku atau nggak, kalo mau 

ya ayo kita pacaran kalo 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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nggak mending kita 

temenan aja.  

Soalnya sama pacarku 

sendiri tu kadang nggak 

terlalu percaya. Dan 

kadang aku selalu tanya ke 

dia “kamu bohong ya?” dan 

nggak Cuma sekali tapi 

berkali-kali, ya karena hal 

itu. 

Nha keadaanmu 

ini menurutmu 

dikarenakan 

karena masa 

lalumu nggak? 

Masala lalu bagian 

yang mana? 

Iya sih, karena aku ada 

trust issue ya, ya aku 

merasa aja kalo aku kan 

nggak bisa bergantung 

sama kedua orang tuaku 

kan ya, ya bisa sama 

ibuku tapi kan nggak 

bisa sepenuhnya 

tergantung gitu lho.  

Jadi ya aku tu 

kepengennya nantinya 

kalo ada orang yang 

deket sama aku tu bisa 

melihat aku secara aku 

yang kaya gini, aku yang 

sudah bisa apa-apa, bisa 

kerja, bisa kuliah lewat 

jalur undangan, bukan 

aku yang broken home   

Makanya setelah kuliah ini 

tu aku mikirnya kalo 

pacaran ya nggak perlu 

yang sering-sering banget, 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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pengennya ya dapet, terus 

serius, jadi nggak main-

main lagi gitu lho  

Setelah itu  

harapanmu setelah 

ngasih penjelasan 

kaya gitu apa? 

Ya aku pengennya 

calonku nanti tu tau 

kepribadianku gitu lho, 

dan kalo dia menerima 

aku yang seperti ini 

kenapa nggak, kalo dia 

bisa nerima aku saat ini 

dia harus bisa nerima 

sampe akhir gitu lho. 

Soalnya kan aku tau kalo 

orang tuaku cerai itu 

karena perbedaan 

kepribadian yang terlalu 

jauh, jadi akhirnya tu 

cerai, dan aku nggak 

mau kaya gitu. 

Dengan adanya itu kan 

bisa jadi contoh buat aku 

biar tidak terjadi dalam 

pernikahanku nanti. 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Ada trauma 

tersendiri kah 

karena masa lalu 

itu? 

Ya ada lah, jadi aku 

pengennya kalo aku 

nikah, dan punya anak 

aku nggak pengen 

anakku ngerasaain apa 

yang aku rasain waktu 

aku kecil dulu, kaya pas 

TK yang lain sama orang tu 

sedangkan aku nggak. Aku 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 
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nggak pengen anakku 

nantinya kaya gitu. 

Terus karena aku tau 

ayah sama ibu, cerainya 

karena beda sifat, jadi 

aku nggak mau kalo 

pasanganku besok 

memiliki perbedaan sifat 

yang terlalu jauh sama 

aku, ada perbedaan 

gapapa tapi ya paling 

nggak harus bisa saling 

menghargai sifatku juga. 

Mungkin dulu ayah sama 

ibuku kan punya sifat 

yang sama-sama nggak 

sabar kali ya jadinya 

nggak bisa 

 

 

 

 

 

 

HR  

 

 

 

 

 

 

+ 

Okey deh, yang 

lain dulu ya, kalo 

dipikir lagi kamu itu 

anak yang lebih 

sering dirumah 

atau sering diluar 

rumah? 

Ya gimana ya, aku sering 

keluar rumah tapi karena 

ada keperluan kaya kerja 

dan lain-lain, tapi kalo 

aku dirumah tu aku juga 

Cuma kalo mau 

ngomong tu yang 

penting aja, nggak selalu 

keluar kamar.  

Jadi kalo ditanya aku 

sering diluar apa di rumah, 

ya aku lebih sering diluar 

rumah tapi kalo dirumah 

aku jarang komunikasi 

juga. 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 
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Adakah perasaan 

nggak betah buat 

dirumah? 

Pernah, itu waktu aku 

kuliah, kan aku juga 

punya tempat lain buat 

ditinggali jadi aku lebih 

memilih buat diluar aja 

daripada dirumah, tapi ya 

karena omongan ibuku 

itu aku jadi mau atau 

nggak harus pulang 

kerumah. 

 

PH  

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Memang dirumah 

nggak betah 

karena apa sih? 

Kenapa? 

Ya itu, karena ada mama. 

Jadi tu kadang aku tu 

ngrasa kalo aku tu orang 

rumah tapi kok kaya 

orang luar, aku sering sih 

ngrasa kaya gitu, 

soalnya aku dirumah itu 

kan yang sedarah Cuma 

sama ayahku sedangkan 

yang lain tu aku nggak 

gitu lho jadi tu kadang 

mikir, helooow aku tu 

disini anaknya ayahku 

sama ibuku lha kowe ki 

sopo gitu lho. 

Soalnya kalo di ibu tu kan 

juga udah menikah lagi jadi 

yo kepie ya,... 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 

Ohh ibu juga udah 

nikah lagi, terus 

manggil suaminya 

ibu apa? 

Iya kan, terus kalo aku 

manggil suaminya ibu 

pakde hahaha, nha itu juga 

di ibuku tu aku nggak 

dipaksa untuk manggil 

 

 

 

 

DS  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

++ 
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bapak atau apa, aku tu 

dikasih kebebasan buat 

manggil dia apa, sampe 

nanti aku siap aku mau 

manggil bapak atau apa 

juga gapapa 

 

Nggak ada 

paksaan dari ibu 

yaa,,... 

Iya, kalo disana kan aku 

ada langsung disuruh 

manggil mama 

sedangkan itu bukan 

kemauanku sendiri gitu 

lho 

 

 

PL  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Kamu nggak 

terima tentang 

panggilan itu? 

Iyaa, karena kan dari 

awal dikenalkanne 

sebagai tante to, terus 

tiba-tiba aku disana kok 

suruh manggil mama ya 

aku nggak terima lah, ya 

udah gitu lho kalo dipanggil 

tante ya kan gapapa to, 

beda yang sama ibuku dia 

nggak maksa gitu lho. 

Bahkan sekarang malah 

aku deketnya tu sama 

pakdeku itu, dan aku 

merasa kalo dia tu lebih 

perhatian sama aku, 

lebih merhatiin kuliahku 

sendiri daripada ayahku 

sendiri 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

PH   

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Malah lebih deket 

sama pakde yaa?? 

Iyaaa bener, bahkan kalo 

aku cerita tu malah sama 

dia, kaya kemaren aku 

DS  

 

 

 ++ 
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cerita kalo mau belajar 

nyetir mobil terus kalo 

tentang kuliah juga.  

Gini lho kalo ditempat ibu 

tu aku tu bisa lebih 

nyaman gitu, sedangkan 

kalo ditempat ayah tu 

nggak bisa ngrasa gitu 

karena segalanya tu 

dituntut untuk cepet gitu 

lho.  

Contohe aku slesai  kuliah 

ini kan itungannya cepet 

ya? Sedangkan kalo di 

kelarga ayahku tu aku 

udah dianggap lama, 

pokoknya dalam hal 

apapun tu aku harus cepet, 

kaya sosialisasi tu ya aku 

harus cepet 

 

 

 

 

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 

Apapun harus 

cepet yaa,... 

He’e wes to beneran 

soalnya aku ngrasa kalo 

aku sama adek-adekku tu 

beda kalo aku tu apa-apa 

harus kerja keras gitu lho 

kaya mau masuk kuliah ya 

harus ngejar SNMPTN dan 

lainnya. 

Sedangkan kalo adekku 

yang Shafa tu wes 

pokokke enak banget, dia 

tu SD di sekolah swasta 

yang nggak harus mikir 
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kalo mau masuk, kalo SMP 

tu dia di Asalamah tu lho 

kaya pondok-an gitu waktu 

mau dipindah ke sekolah 

negri tu dia nggak mau, 

padahal ayahku sempat 

mau nyogokke barang lho 

tapi dia tu tetep milih yang 

di pondok itu. 

Kalo aku ngrasanya sih si 

Shafa itu nggak kerasa 

dirumah, karena kalo 

dirumah tu ayahku lebih 

sering seleknya sama si 

Shafa dari pada yang laine. 

Lho adek-adekmu 

tiga tu bawaan 

dari mamamu 

semua to? 

He’e makanya aku tu 

merasa sendiri di rumah 

itu, dan aku harus bisa 

melindungi diriku sendiri 

gitu lho 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Weeiidjaaan,... 

hahahha okelah, 

menurutmu 

pekerjaanmu ini 

sudah sesuai 

denga 

keinginanmu 

nggak? 

Orak, ini tu bukan job 

yang ake pengen, ini tu 

Cuma batu loncatan aja, 

aku tu pengennya kerja 

di BUMN, tapi kan kalo 

mau kerja disana harus 

dapet panggilan dulu. 

 

HR  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Harapan yang 

realistis h. 46) 

 

+ 

Lha dengan 

keinginanmu kerja 

disana, menurutmu 

bisa nggak 

dengan 

Ya bisa lah, bisalah, pasti 

bisa wong kalo 

seandainya udah mau tu 

pasti bisa buat 

diperjuangkan gitu lho, 
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kemampuan yang 

kamu miliki? 

wong dulu waktu SMA 

aku juga pernah 

berjuang buat dapetin 

nilai, kan kalo lulus itu 

nggak berdasarkan UN 

sama TRY OUT tok to.  

Jadi sampe sekarang tu 

aku mikirnya sebenernya 

tu kalo kita mau berusha 

kita pasti bisa kok, 

bahakan aku juga masih 

bermimpi buat bisa jadi 

HR nya BUMN Cuma kan 

memang belum dapet 

pangiilan  aja.  

Terus nggak mungkin lah 

kalo aku lulus wisuda 

terus bisa dapet kerja 

yang mapan pasti kan 

ada prosesnya. 

 

 

HR  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+ 

Ok ya, kamu itu 

lebih sering punya 

masalah dirumah 

atau kalo di 

lingkungan? 

Aku ya kalo neng omah 

masalahku ki jelas mbek 

mamaku yo mesti, rak 

ngerti nopo ki mesti ono 

wae masalahe. Jadi 

mama tu orangnya tu 

bukan orang yang kalo 

marah tu bilang aku tu 

taunya kalo dia marah 

karena dia banting-banting 

sesuatu gitu lho. Kan kita 

juga nggak tau ya kalo dia 

tu marah 

 

PL  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 
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Lha terus taunya 

pie? 

Ya kan pernah to, kalo pagi 

kan aku nyuci baju kalo 

siang aku ngangkati terus 

bajuku tak setrika. Nha 

disitu tu juga ada bajunya 

yang lain tapi pikirku tu aku 

nylesaiin nyetrikaku dulu 

baru ambilin punya yang 

lainnya. Terus mamaku tu 

keluar kamar liat aku lagi 

nyetrika terus tiba tiba 

ambil ember cucian, habis 

itu dia ngambilin jemuran 

dia tapi tu kasar, terus 

nyapu ngepel. 

Aku liatnya ki wong nopo to 

wong tiba-tiba keluar 

kamar njur kok nesu-nesu 

dewe. Yo memang nggak 

ngomong tapi ki keliatan 

banget gitu lho. Kan aneh 

to mbok ya bilang gitu lho 

marah karena ini atau pie, 

nha dari pada aku ndelok 

sing gitu ya aku kabur ke 

ibuku lah, hahahaha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Lha itu kamu ijin 

waktu ke ibumu? 

Ya ijinlah, terus habis itu 

dipanggil lagi sama dia, 

ditanyai nginep apa 

nggak, ya langssung tak 

jawab nginep lah, lha 

ngapain aku neng kono 

sedangkan kondisine 

 

 

 

PL  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 
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deen langi ngamuk-

ngamuk nggak jelas 

koyo ngono, males lah. 

Hahahaha, lha 

terus kamu kalo 

menghadapi 

masalah dengan 

cara seperti apa? 

Apa langsung 

menghadapi atau 

menghindari? 

Beda sih, kalo 

ditempatnya ibuku tu aku 

langsung menghadapi 

dan bisa memperbaiki 

kesalahanku gitu lho, 

soalnya kalo di 

tempatnya ibuku tu aku 

selalu dibilangi 

kesalahanku jadi tu aku 

yo paham bagian 

salahnya dimana dan tak 

benerin gitu lho.  

Sedangkan kalo dirumah 

ayah sama mama tu 

mending aku 

menghindar aja, kan 

males banget to kalo 

mama tu ngak ngomong 

apa-apa terus perilakune 

tu kaya gitu, mbok ya 

ngomong gitu lho 

salahnya dimana. Kan ya 

karepe ya nesu dewe, kan 

deknen juga sing kesel 

dewe, mangsudku tu 

males banget gitu lho 

nanggepi orang yang 

lebih tua dari aku, lebih 

ndolor tapi tu masih 

childish banget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Jadi aku memiliki 

penyelesaian sendiri kalo 

ditempat ibu sama ayahku. 

Terus bagaimana 

cara kamu 

mengekspresikan 

perasaanmu? 

Bahagia, sebel, 

sedih atau yang 

lain  

Aku tu nek sebel tu tiba-

tiba sedih terus kawatir 

pokoke rajelas ngono 

lah, ehmmm pokoke tu 

kalo aku lagi ada 

masalah gitu aku pasti 

menyendiri dulu, soalnya 

aku takut kalo apa yang 

aku omongin saat aku 

marah nyakitin orang lain 

gitu lho. Jasi kalo udah 

kaya gitu aku pasti baru 

cerita ke orang terdekat 

kaya ke ibuku gitu.  

Jadi kalo aku ada 

masalah gitu aku nangis-

nangis sek sendiri terus 

kalo aku udah tenang 

dan merasa butuh saran 

baru aku ke orang 

terdekat. Kan aku juga 

sadar kalo tidak semua 

masalah bisa diselesaikan 

sama diri sendiri.  

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Jadi pada akhirnya 

kalo aku tanya 

apakah kamu 

sebenernya nolak 

hubungan ayahmu 

sama mamamu? 

Ehhmmm gimana ya, kalo 

ditanyakan aku menolak 

sama nggak sebenernya 

tu aku nggak menolak, 

dan akupun sadar kalo 

orang tuaku tu juga udah 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

(Penerimaan 

diri h. 43) 

 

 

 

 

+ 
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cerai, dan mereka butuh 

pasangan satu sama lain, 

jadi kalo menolak mereka 

punya pasangan lagi 

atau nggak tu nggak 

karena memang mereka 

perlu itu. 

Tapi, kalo sama mamaku 

tu aku nggak bisa, nggak 

bisanya tu gini lho kalo 

sama ibuku tu kalo 

bercengkrama gitu tu 

aku bisa nyaman banget 

bahkan bisa gojek juga 

gitu lho, beda kalo sama 

mamaku aku tu memang 

udah nggak nyaman 

sama dia, jadi mau 

digimanain juga ya 

memang gitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Ohh jadi kalo 

hubungan 

pernikahan 

mereka 

sebenernya kamu 

nggak menolak, 

tapi kalo antara 

hubunganmu 

sama mamamu 

sendiri kamu 

menolak? 

Iyaa,... 

He’e,.... jadi tu ya kalo 

yang lainnya tu aku 

nggak masalah tapi kalo 

untuk nerima dia sebagai 

ibuku aku nggak bisa 

karena dari kebutuhan 

afeksi tu aku bener-bener 

nggak bisa kalo buat aku 

sendiri 

 

 

PD  

 

 

 

PL  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penolakan h. 

42) 

 

 

+ 

 

 

 

+++ 

Kalo perasaan 

marah terhadap 

Ya kalo perasaan marah 

tu pasti ada tapi tu nggak 
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mamamu ada 

nggak? 

selalu yang harus aku 

luapkan setiap saat gitu 

lho. Paling tu marah ya 

karena kaya masalah 

sepele, kaya yg masalah 

kumbahan tu kan 

sebenere dia nggak perlu 

kaya gitu, itu kan childish 

banget nggak sih, 

mangsudku nek dadi 

wong tuo tu nek ada 

masalah yo ndang 

diselesaiin dengan cara 

dewasa gitu lho raperlu 

nggo cara koyo ngono 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Kalo perasaan 

buat tawar- 

menawar pernah 

nggak?  

Baik dengan 

dirimu, mamamu 

atau dengan 

Tuhan?  

Nek dengan tuhan 

ki mungkin berdoa 

gitu biar 

kehidupane lebih 

baik gitu 

Nggak bisa sih kalo sama 

mamaku, soalnya dari 

pihak keluarga ayahku 

sendiri tu terutama 

eyangku aku dituntut aku 

tetep harus menghargai 

mamaku, ngewangi 

wong tuaku yo aku ki 

ngerti, makane nek aku 

neng omah kabeh ki tak 

kerjake sendiri ki karena 

aku ki yo wes di wejangi 

wong akeh ngono lho, 

jadi yo ngono ra bakal 

ngrepoti. 

Tapi kalo untuk 

seandainya aku minta 

mamaku berperilaku baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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ke aku terus aku baru 

bisa menganggap dia 

seperti ibuku aku nggak 

bisa, karena memang 

kowe ki dudu ibuku, 

Cuma ibu sambungku 

gitu lho.  

Aku tu nggak berharap 

dia tu nggak berperilaku 

baik kepadaku tapi kalo 

nantinya dia berperilaku 

baik yowes gitu lho, ya 

aku nggak memaksa kalo 

dia harus menganggap 

aku sebagai anaknya tu 

aku juga nggak.  

Karena aku tu juga sadar 

kalo aku tu anak tirimu, 

dan pasti ada bedane lah 

antara anak kandunge 

dewe karo anak tiri.  

Mungkin kalo diluar bener-

bener ada ibu tiri yang baik 

tapi kalo untukku sendiri 

kanya nggak deh 

hehehehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Pernah nggak 

mengalami 

tekanan karena 

perilaku mama 

mu? 

Kalo depresi tu ya ada 

tapi nggak sampe 

depresi yang akut sampe 

nggak makan, nggak 

tidur tu ya ngak. Kalo 

depresi tu nggak 

ngrubah pola makanku 

 

 

 

 

DP  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Depresi h. 43) 

 

 

 

 

+ 
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deng, malah kadang 

makanku banyak. Ehmm 

kalo sampe minum obat 

buat menenangkan diri 

tu ya nggak pernah, ya 

masih stress yang biasa 

aja sih. 

Lho bukanya kalo 

depresi bisa juga 

jadi makan 

berlebihan ya? 

Ohh iya deng, berarti aku 

depresi ya hahahaha. 

Tapi kalo pas kaya gitu aku 

tu menenangkan diri Cuma 

dengan opo jal? 

DP  Tahap 

penerimaan diri 

+ 

Apa ig? Nonton EXO 

hahahahahaha, nonton 

ngono ki wes tenang lho  

   

Waduh sama 

dong, kalo aku 

drakor hahahaha 

penyelesaian 

masalah yang 

murah dan 

menyenangkan 

yaa 

Hahha iyaa lho, beneran 

lho aku tu kalo lagi 

marah terus sedih 

banget gitu, kaya pas aku 

dimarahin ayahku yang 

sampe nggak pulang itu 

ki aku kan sedih banget 

ya nha aku nonton EXO 

aja, itu udah cukup 

menghilangkan 

kesedihanku hahaha. 

Kerena aku tu mikirnya 

ngga akan ada masalah 

yang nggak bsa 

diselesaikan dengan baik 

gitu lho. Jadi kan 

percuma kamu nangis 

berlarut-larut mikirin 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 
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orang, sedangkan orang 

yang tangisi tu belum 

tentu ngasihani kamu 

gitu lho, ya karena itu 

masalah tu pasti bisa 

diselesaikan cuma pada 

waktu itu aja kerasa 

sedihnya. Paling kalo 

sedih kan pasti, nangis 

pasti, tapi ya habis itu 

sudah. 

Lha masalah 

kemaren itu kamu 

menyelesaikan 

sendiri atau 

dibantu orang lain? 

Eehmmmm,... kalo yang 

masalah kemaren itu aku 

nyelesaiin sendiri sih, 

karena kalo aku cerita ke 

temen tu juga nggak 

akan teralu membantu 

karena menurutku tu 

mereka cukup menjadi 

pendengar aja, ya 

mereka juga ngasih 

saran sih. Tapi 

Alhamdulilah juga 

sebelum mereka 

memberi saran tu aku 

sudah memiliki 

penyelesaian dari 

masalah itu. Dan kalo itu 

menurutku juga masalah 

yang cukup berat jika 

aku meminta saran 

banyak sama temenku. 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Untuk sekarang 

segitu dulu ya, 

selanjutnya saya 

hubungi melalui 

media sosial kalo 

ada yang perlu 

ditanyakan lagi. 

Terimakasih yaa 

Ok, santai aja, hahahahas    

 

KETERANGAN  

+++ : sangat sering muncul 

++ : sering muncul 

+ : muncul 
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LAMPIRAN 4. VERBATIM SIGNIFICANT OTHER SUBJEK 1 

Verbatim Significant Other Subjek 1 

 

Hari/tanggal : Jumat, 19 Oktober 2018 

Waktu  : 19.05 WIB  

Durasi  : 00.31.48 

Tempat  : Kos 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang di 

ungkap 

Inten-

sitas 

Selamat malem 

mbak hahaha, ini 

orang yang deket 

sama Salsabila 

ya? 

Malem, hehhe. Iya     

Kalo boleh tau 

hubungan mbak 

sama subjek 

sebelumnya apa? 

Saya itu saudaranya dia, 

jadi saya itu saudara dari 

ibunya, ibunya itu adeknya 

ibu saya 

   

Oh sepupuan, tapi 

tetep lebih tu mbak 

kan ya? hahaha 

Haaha kok tau to mba 

heheheh 

   

Kan kemaren udah 

cerita-cerita juga. 

Terus usianya 

brapa mbak? 

Usianya sama kayak dia 

22 tahun.  

   

Saat ini pendidikan 

dan pekerjaan 

mbak saat ini apa? 

Saat ini aku masih kuliah di 

psikologi Unika, haha 

angkatan 2014, hehe wes 

tuo ya hehehe 

   

Berarti 

pekerjaannya 

mahasiswa ya? 

Ya sudah. 

Ya orangnya memang gitu, 

ya dia kalo misale 

dimarahin gitu ya, 
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Terus gimana 

mbak, kan mbak 

juga ikut waktu 

saya wawancara 

sama Bila, nha 

menurut mbak, apa 

yang dibilang sama 

mak Salsabila 

kemaren udah 

bener atau belum?  

Apa sudah bener 

sebelumnya atau 

ada yang berbeda 

kalo menurut mbak 

gitu? 

dimarahin ayahe gitu ya 

dia diem, tapi kalo sama 

ibuknya itu didengerin 

dia itu bisa protes gitu 

lho, tapi protesnya itu 

yang enak gitu lho, nggk 

harus pie ya, ehmm kalo 

ibunya itukan bisa diajak 

mikir bareng kaya 

gimana-gimana, kalo 

bapaknya kan nggak ya 

sesuai ceritanya itu 

karena bapaknya kan ada 

kekurangannya itu kan, 

jadi agak susah kalo mau 

diajak ngomong. 

Terus kalo sama mama 

tirinya itu dia juga nggak 

cerita-cerita gitu lho, 

dulu sih sempet dia 

cerita-cerita dan mama 

nya juga cerita sama dia, 

tapi ternyata dia kayak 

tau sesuatu gitu lah, 

terus dia “oh oke aku 

nggak bakalan cerita 

lagi” gitu lho karena 

mamanya dia tu juga 

nggak menganggep dia 

kaya anaknya gitu lho, 

ngak kaya bener-benr 

anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Mbak sering main 

kerumah mbak 

Salsabila? 

Lumayan sih    

Nha kalo dirumah 

tu perlakuan mama 

tirinya terhadap dia 

sama anaknya tu 

kaya gimana? 

Nha sebenere waktu itu 

kalo aku kesana tu 

sebenere mamae baik 

orangnya 

   

Selalu? Kalo sama 

orang lain? 

Ya baik, kalo sama orang 

lain, pas itu kan didepan 

rumah kan kan diliatin 

orang juga jadi ya dia tetep 

baik, walaupun disitu ada 

Bila juga kan dia tetep baik 

   

Nha kalo pas 

nggak ada gitu, 

tetep baik? 

Nha itu aku kurang tau, 

soalnya kan aku pernah 

kan malem-malem kesitu 

terus mamanya didalem 

kamar kan minta tolong dia 

buat mbeliin sesuatu kan, 

beli apa ya?  

Beli lem kayaknya, waktu 

itu juga ngomongnya tetep 

baik 

   

Kalo galak itu 

bener nggak sih? 

Soalnya kemaren 

kan mbak 

Salsabila 

ngomongnya lebih 

ke childish gitu ya? 

Kaya kekanakan 

gitu kan, nha 

Nggak sih. Soalnya aku 

jarang masuk rumahnya, 

baru satu kali doang sih, 

kalo kerumah ayahnya aku 

mauk ya baru satu kali itu 

aja sih, sering alo dirumah 

ibuknya  
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selama mbak 

kesana pernah 

nggak ada 

perlakuan yang 

kaya gitu? 

Kalo hubungan 

sendiri sma 

ayahnya kaya 

gimana? 

Kurang sih, karena kan 

pisahnya itu, cerainya 

kan waktu Bila masih 

kecilkan, jadi aku juga 

awalnya nggak tau oh itu tu 

om ku to teryata  

   

Lho brati mbak 

juga nggak kenal 

awalnya sama 

ayahnya?  

Ya tau Cuma semakin tua 

kan semakin beda 

wajahnya, jadi waktu 

ketemu tu aku tanya lho itu 

siapa to? Itu pakdemu?, 

terus Bila juga bilang, 

bukan itu ayahku lho yo, 

nha aku baru ngeh kalo itu 

omku dewe, terus Bila juga 

bilang, “iya ommu tambah 

tua kan” gitu hehhe 

   

Ohhh jadi selama 

ini pun Bila juga 

nggak terlalu 

mengenal  ayahe? 

Iyaa, nggak pernah 

komunikasi sama sekali. 

 

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Ohh gitu, nha kalo 

dulu waktu awal 

mbak Bila pisah 

sama ibunya, terus 

bareng sma 

papanya, apa ada 

Gini, aku tu nggak tau, tapi 

waktu SMP, dari kecil 

sampe SMP itu dia 

dirumahnya ibuknya, 

dirumah ibuknya itu kan 

sama mbah uti ku juga. 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 
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perbedaan dari 

Salsabila?  

Kan mbak udah 

dekat sama dia? 

Terus dengan 

adanya keputusan 

pindah itu dia ada 

perilaku berontak 

gitu nggak? 

Nha terus habis itu, SMP 

kelas 3 kalo nggak salah, 

apa kelas 2 waktu itu, dia 

itu pindah kerumahe 

ayahnya kalo nggak 

salah, dan itu kondisinya 

ibunya juga nggak tau, 

kalo dia mau pindah ke 

ayahnya itu nggak tau, 

jadi kaya dia pindah ke 

ayahnya itu adalah 

keputusan dia sendiri 

gitu lho, jadi bukan 

keputusan ibuknya. 

Tapi setelah dia pindah 

kesitu, kan dia SMA juga 

kan terus kuliah juga, nha 

dia pengen pindah ke 

ibuknya lagi mungkin 

gitu, mungkin nggak 

kerasan dirumah 

ayahnya, dan itu kaya, ya 

berontaknya Cuma 

karena itu, aku pengen 

sama ibu, kaya gitu, 

paling kalo bilang sama 

aku juga gitu. Soalnya 

yang mbiayain sekolanya 

itu kan eyangnya  

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Ohh bukan 

ayahnya? 

Bukan, eyangnya semua    
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Jadi ayahnya itu 

kerjanya sebagai 

apa?  

Wirausaha, dia mbuka 

warung makan gitu 

   

Lha kok malah 

yang mbiayai 

eyangnya bukan 

ayahnya? 

Nha itu,haha aku juga 

kurang tau sih, mungkin 

ayahnya juga orangnya 

kaya gitu ya 

   

Memang 

karakternya atau 

gimana? 

Ya waktu itu, karena 

kecelakaan itu katanya 

dia malah tambah parah 

kondisinya, kalo dulu 

kan masih ngganggep 

Bila anak gitu ya, kalo 

sekaran itu ya 

ngganggep tapi ya 

disalah-salahin kaya gitu 

lah. Ya kaya dibilang 

“kamu kok nganu 

mamamu memang 

mamamu pembantu?” ya 

kaya kemaren, ya kaya gitu 

sih kalo sekarang. 

 

 

PH  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Nha pada saat itu 

mbak tau nggak 

alasan mbak 

salsabila mau 

pindah ke papah 

e? 

Nggak, aku nggak tau, 

mau tanya juga aku nggak 

enak sih, hehhe 

   

Brarti dia nggak 

terbuka sama 

kamu ya? 

Sebenernya sih terbuka, 

tapi.... 

   

Mungkin dia tau 

sampe batas mana 

Ehmm mood swing sih 

hahahhaahhaha. 
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dia harus cerita kali 

ya? Hahaha 

Terus dia orangnya 

kaya gimana to 

mbak? Mood swing 

atau nggak? 

Apa ya dia kalo ada yang 

buat seneng tu ya 

seneng banget, tapi kalo 

ada sesuatu yang buruk  

tu dia bisa apa ya, terus 

dia jadi bad mood gitu 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Terus kalo dia bad 

mood gitu, ngena 

ke orang lain  

nggak?  

Ngenanya sampe 

seperti apa? 

Ngenak, hahhehe 

Ngenaknya ke yang 

deket-deket aja sih. Kalo 

sama mamanya atau 

ayahnya kan pasti nggak.  

Tapi  dulu itu pernah sih 

waktu dia wisuda, dia itu 

ada masalah sama 

ayahnya, gara-gara dia 

itu kan pengennya 

pulang ke semarang, kan 

itu dari Solo, dia tu 

pengen pulang ke 

Semarang sama ibunya, 

tapi kan tetep to waliya 

dia wisuda itu kan 

ayahnya, jadi tu kaya 

berantem sama keluarga 

ayahnya disitu. 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Itu kedua 

keluarnya dateng? 

 Ayah sama 

ibuknya? 

Ayahnya kan wali nya jadi 

yang masuk ruang wisuda 

ayahnya.  

Kalo ibunya dateng tapi 

nunggu diluar. 

   

Terus cerita yang 

tadi? 

Terus dia tu panik kaya 

bingung sendiri gitu kan, 

“terus iki pie to 
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mansud’e aku pengen,,.. 

ngene, ngene, ngene, ya 

udah ibu maju aja” terus 

dia mita ibunya yang 

maju aja. Terus akhirnya, 

kan dah slesai gitu kan, 

terus dia tu disuruh milih, 

kalo mau pulang kos sama 

ibumu aja kalo mau pulang 

kerumah sama ayahmu. 

Habis itu setelah sampe 

kos, dia tu bener-bener 

berubah gitu lho, tadinya 

dia kan seneng-seneng 

waktu wisuda itu kan, 

terus karena masalah 

sama ayahnya itu kaya, 

kok kamu lebih 

mentingin temen-

temenmu to dari pada 

keluargamu,terus dia 

ngamuk-ngamuk kaya 

sama ibunya sama aku, 

kan kalo sama ibunya 

sama, sama aku kan dia 

berani. “iki pie to 

sakjane,...” dia jadi 

marah sama aku, sama 

ibue 

 

 

 

 

 

 

MR 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

++ 

Brarti Cuma sama 

orang-orang 

terdekat aja dia 

mau itu ya? 

Iyaa,.. jadi tu kaya sama 

ibunya atau keluarga 

ibunya dia memang lebih 

deket. 

 

DS  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 
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Dia memang lebih 

deket sama pihak 

keluarga ibunya 

ya?  

He’e,.. 

 

DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Oke deh, jadi kata 

dia kemaren itu dia 

wisuda kan disuruh 

cepet-cepet nih, ya 

mungkin karena 

alasan dibiayai 

eyangnya itu kan? 

Menurutmu Bila itu 

kaya gimana sih, 

dia suka menunda 

pekerjaan, atau 

nunggu waktu, 

atau kaya gimana? 

Dia kalo dipacu bisa sih, 

jadi kaya “aku kudu iso” 

tapi kalo dianya lagi 

pengen leha-leha yo wes, 

dia bakalan leha-leha  

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Menurut mbak, 

mbak sudah 

memberikan 

dukungan yang 

cukup atau belum? 

Kalo dukungan ya 

mungkin kalo mau cerita, 

dia mau telepon atau 

ketemu langsung, ya 

gapapa. Kalo cerita gitu 

biasane ya tak temuin 

gitu lho, tapi kalo dia 

cerita gitu biasanya itu, 

antara tak diemin biar dia 

puas dewe ceritane, atau 

ya kalo aku liat dia 

caranya salah ya aku 

kritik dia gitu sih 

 

 

 

 

DS  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

++ 

Kalo dikritik gitu 

responnya dia 

Ya itu tergantung orang 

yang ngritik, kalo caranya 

alus, kalo dia dibilangin 
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kaya gimana sih 

mbak? 

secara alus, ya dia bisa 

nerima dan dia jadi 

introeksi diri gitu kan. 

Tapi kalo sambil nesu-

nesu, kaya pie ya,.. ya dia 

kaya gemreget gitu lho, 

nggresulo gitu lho, apa 

sih bahasane, terus kalo 

gitu cerita sama aku 

sama ibue 

TM  

 

 

 

 

 

 

 

DS  

Tahap 

penerimaan diri 

(h. 46) 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Nyeritain tentang 

yan dikritik tadi ya? 

Iya, atau dia malah 

kadang diem sek, oke 

bakal tak benerke gitu 

 

PD  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Brarti dia lebih 

seneng kalo dialusi 

ya daripada 

dikasar? 

Iyaa, tapi sebenere 

orange cuek sih, pie ya, 

kaya dia tu udah tamblek 

gitu lho 

 

PD  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

O kaya gablek gitu 

yo, mungkin, udah 

biasa? 

Iya mungkin ya jadi dia 

udah ngrasa biasa kalo 

sama papahe 

PD Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Memang papanya 

itu sekeras apa 

sih? 

Ya kalo sama aku ya 

biasa-biasa aja 

   

Soalnya waktu 

kemaren itu dia 

kan juga cerita 

waktu marah itu 

sampe diusir juga 

kan, dan itu karena 

masalah sepele 

gitu lho, kecuali 

kalo karena 

masalah yang 

Dia itu kalo di ayahe ya, 

paling jengkel banget 

sama mamae, nggak tau 

kenapa, dia itu kaya 

jengkel banget, kaya dia 

tu nggak cocok sma 

mamahe, jadi kalo dia 

dirumah gitu ya cuma 

diem, masuk kamar, 

 

 

 

PL  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 
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besar, nha 

makanya tu sampe 

sekeras apa gitu 

lho? 

nonton drakor, nonton 

EXO gitu  

Okey sama ya 

hahaha 

Ayahe juga nggak 

berusaha buat ndeketin 

kok 

   

Menurutmu 

komunikasi disitu 

kaya gimana? 

Kalo pas ada aku disitu? 

Kalo pas aku disitu ya baik, 

nggak tau kalo nggak ada 

aku disitu, soalnya waktu 

aku disitu ayahnya juga 

keluar, kan biasanya 

ayahnya juga sholat 

dhuha, berjamaah gitu kan. 

Kaya religius gitu 

orangnya, tapi ya nggak 

tau sih 

   

Ohh religius,.. 

Jadi kalo didenger 

gitu sebenernya 

komunikasi 

dirumahnya itu 

kurang baik, nha 

kalo 

sepengetahuanmu 

mbak Salsabila ini 

pernah berusaha 

untuk memperbaiki 

hubungannya 

sama mamanya 

nggak? 

Kalo memperbaiki sih 

nggak ya, tapi dia jadi lebih 

malah nurut orangnya.  

Mangsude wes dibilangi 

kayak ngono jadi dia ya 

bakal nurut gitu lho, 

soale dia kan males juga 

buat berantem sama 

mereka gitu kan, jadi 

yowes dijar-jarke kaya 

gitu 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 
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Terus, biasanya 

kalo cerita dia 

punya masalah 

kaya gimana? 

Sebenere nggak berat-

berat juga tapi ya nggak 

simpel juga sih. Masalah 

paling berat itu ya karena 

ayahnya, ayahe sama 

mamae, mama tirine itu 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Brarti dia belum 

bisa lepas dari 

kejengkelannya itu 

ya, dia tu sebenere 

pemarah atau 

nggak sih? 

Pemarah, dia to the point 

aja gitu lho, jadi kalo dia 

nggak suka ya nggak 

suka 

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kalo selama ini, 

kalo dia punya 

kesulitan sampe 

memepengaruhi 

dia jadi sulit tidur 

atau merubah pola 

makan, kecapean, 

cemas gitu nggak 

sih? 

Hehehehahaa, dia kalo 

ada masalah itu ya itu, jadi 

kalo dia dimarahi ya kaya 

dia cerita kemaren itu 

masuk telinga kanan 

keluar kuping kiri gitu, 

kalo udah ya dia masuk 

kamar 

 

 

 

PD  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Brarti dia nggak 

pernah sampe gitu 

ya? 

Nggak pernah sih, paling 

ya itu nonton EXO 

   

Lha biasane dia 

kalo masalah itu 

sama siapa? 

Mamahe gitu? 

Ya itu mamae sama 

ayahe, karena mungkin 

dia merasa kalo dia itu 

disitu kaya orang asing 

gitu lho. Kaya yang 

kemaren yang diceritain 

dia memang kaya orang 

asing, soalnya waktu aku 

kesanapun rasanya tu juga 

 

SE  

 

 

 

 

 

MR  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

(h. 46) 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

 

 

 

 

 

++ 



160 
 

 

dia kaya orang asing, 

sampe aku bilang “hiih, 

koe ki kapan iso metu 

seko kene sih” kaya aku 

mikir sampe gitu 

Mangsudnya 

asing? 

Ya asing, jadi dia kaya 

nggak kaya dianggep 

keluarga disitu gitu lho, 

ya mungkin kalo ada aku 

ya nggak,... 

 

SE  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 

Ohh gitu 

panggilannya apa 

sih kalo dirumah? 

Kalo sama ibunya sih “nok” 

soalnya dia kan punya 

adek yang kecil juga kan 

   

Ohh gitu, disitu dia 

mengayomi 

adeknya juga 

dong?  

Yang kaya shafa 

adek dari 

mamanya itu? 

Nggak, nggak sih 

hahhahaaa, nggak 

sebenernya, dia 

mendekati anak-anaknya 

juga nggak sih 

sebenernya, nggak tau 

sih, soalnya dulu waktu 

SMA kan dia pulang ya 

juga sore jadi nggak 

pernah ketemu, habis itu 

kuliahnya dia di Solo jadi 

jarang komunikasi sama 

adek-adeknya juga.  

Kalo di Semarang dia juga 

jarang sih ndeketin 

adeknya misalnya kaya “eh 

kamu jangan gini” gitu juga 

jarang 

 

 

PL  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Tunggu brarti 

salsabila itu juga 

Ya memang gitu, dateng 

salaman, masuk kamar, 

 

PL  

  

+++ 
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tidak melakukan 

banyak komunikasi 

di keluarga itu kan? 

Seandainya 

melakukan karena 

itu hanya karena 

hal penting tok to? 

Kaya pulang 

masuk kamar, 

karena dia merasa 

seperti orang asing 

ya? 

kalo penting ya bilang 

dah gitu aja 

Tahap 

penerimaan diri 

Jadi 

komunikasinya 

nggak sehat ya? 

Jadi kadang dia juga 

bilang biar tak lakoni 

dewe gitu lho, kaya 

kemaren waktu aku 

kesana dia juga ngepel 

kamarnya sendiri, cuci 

bajunya sendiri, dan dia 

juga sadar kalo anake 

mamae itu yo akeh jadi 

dia lebih merawat diri 

sendiri gitu sih, paling itu 

tok sih.  

Kalo ngomong-ngomong 

gitu nggak, kalo dulu 

waktu SMA itu iya, dulu 

dia sering curhat sama 

mamae dan mamae juga 

sering curhat ke dia, tapi 

setelah kejadian apa ya,,... 

dia tu cerita ke aku kalo 

mamanya itu upload foto, 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

(h. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

++ 
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entah foto profil apa 

gimana, nha di situ dia 

Cuma nampilin foto 

anak-anaknya dia doang, 

nha disitu dia ngrasa 

mungkin kaya “ohh,.. 

selama ini setelah aku 

ngganggep deket 

denganmu tapi kamu 

tetep nggak nganggep 

aku apa-apa” gitu lho 

Ngrasa kaya 

dikianati  

Hee’ee, jadi dia tu ngrasa 

ya ampun dia tu mikirnya 

kaya gitu, gitu lho, jadi 

setelah itu dia berubah  

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Setelah itu 

ditambah dengan 

adanya masalah 

itu ya 

Mama’e juga gitu sih 

orange 

   

Mamanya itu 

omongannya 

bagus nggak to? 

Alus? 

Aluuss, kalo sama aku 

kaya “nanti to mbak lewat 

situ aja, nanti lewatnya 

lurus, belok kanan” kaya 

gitu 

   

Baik dong Baik, kalo sama aku baik, 

tapi kalo dari ceritanya 

dia mah,.. wwooooo,... 

hahaha luar biasa, 

sampe kadang akutu 

ngrasa kasihan lho sama 

dia 

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Hahaha okey okey, 

kalo selama ini 

Ya paling karena itu sih, 

ayah dia, mau daftar 
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selama dia cerita, 

apa sih yang 

sebenernya 

mbuat dia tu 

benciii banget 

atau jengkeel 

banget sama 

mamae? 

kerja gitu dikomen, 

sepatu itu, terus dihapus 

chatnya, terus yang 

handuk juga yang 

ditinggal dikamar terus 

dikira nganggep 

mamanya pembantu, 

paling ya itu sih.  

Soale dia tu baik-baik aja, 

masih mau deket juga 

sama mamae  

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Oalah brarti 

sebelum masalah 

upload foto itu dia 

merasa baik-baik 

aja sama mamae, 

tapi setelah itu dia 

malah blas nggk 

mau yaa,... 

Terus dia pernah 

mengancam orang 

lain nggak?  

Iyaa gituuu,... 

Kalo mengancam sama 

mamae sama ayahe 

nggak sih. Dia lebih ke 

diem.  

Bahkan kalo sama 

temennya, sama 

keluarganya, atau 

saudaranya juga nggak 

sih  

PL 

PD  

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

+++ 

 

Kalo selama ini 

cerita dia pernah 

menghina, 

memaki, atau 

bahkan menjelek-

jelekkan orang 

tuanya atau orang 

lain gitu nggak sih? 

Ohhh, hhehee nggak sih 

nggak terlalu juga sih, kalo 

njelek-njelekin ya pas itu. 

Misalnya kaya handuk 

kemaren itu kan dia tu 

bilang “sakjane ki 

mamaku nopo to, 

omongane ki ketoke rodo 

ngono lho, dadi ayahku 

ki gamuk-ngamuk mbek 

aku” paling ngrasanine, 

 

 

 

 

 

MR 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

++ 
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eh ceritane gitu tok sih, 

nggak terlalu njelek-

jelekin orangnya. Oh kalo 

njelek-jelekin dia pernah, 

ehmm  

Jadi make-up, make-upnya 

diakan banyak, jadi 

harganya tu 50an, ya 50 

kebawah lah yang lebih 

juga ada, terus mamanya 

tu komen tanya ke dia “lho 

mbak, make-up kaya gini 

tu 50ribu to? Kayanya 

make-up kaya gini tu 

nggak sampe 50ribu” terus 

dia ceritane ke akau 

“mama tu tau dari mana” 

Itu mamanya 

masuk kaar dia? 

Yaa cuman kaya gitu liat-

liat, lha habis itu 

mamanya tu kaya nggak 

percaya gitu lho sama 

omongannya dia, terus 

dia ceritanya ke aku 

sama ibukku “itu lho 

mama ku tu aneh, dia tu 

nggak perah dandan, 

nggak tau fashion tapi 

sok-sok komen gitu” 

paling dia gitu sih 

ngejek’e  

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Hahha tentang 

masalah make-up 

ya, terus kalo 

Eehmmm, nggak, ya 

sama ibuk sma mamae 

PD  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 
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disuruh-suruh 

gitu dia pernah 

mbantah nggak? 

Penurut ya? Ya, tapi tergantung, 

nggresulo opo ora 

PD  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Jadi kadang diem 

tapi yo kadang 

nggresulo dibilang 

gitu 

Hahaha ya gitu koyo “aku 

ki wes ngene, ngene, 

ngene” gitu 

 

MR  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

Kalo dia marah 

mudah 

dikendalikan atau 

tidak?  

Ngamuk? 

Waaah susah. 

Kalo aku sama ibuke 

diem sek, meh dia 

ngamuk-ngamuk kayak 

pie, meh jalan-jalan 

kayak pie  

Hee’em. Tapi ngamuknya 

itu kaya orang panik gitu 

lho kaya “aahss iki piye,.. 

yyaa,..” 

PH  

 

 

DS  

 

MR  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

 

 

++ 

 

++ 

Terus caranya 

meredam 

kemarahannya 

kepie? 

Dia kalo ngamuk ya 

ngamuk biasa sih, kalo 

ngamuk gitu ya dia 

langsung cerita, tapi kita 

diem ntar kalo dia udah 

plong baru kita 

nanggepin, kalo nggak 

ya wes, sak plong mu 

pokoe, heheehe, kalo 

nggak yo nunggu dia 

tenang dulu 

 

 

 

DS  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

++ 

Terus menurutmu 

dia kaya gimana 

kalo ada hal baru? 

Ehmm,... kalo benci sih 

nggak sih, tapi kaya 

nggak akrab banget aja 
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Kadang kan ada tu 

orang yang nggak 

kenal aja kita udah 

nggak suka to, dia 

ornag yang 

gampang membeci 

hal yang nggak 

sesuai dengan dia 

nggak? 

gitu, dia mau temenan 

sama siapa aja, cuman 

kalo dia ngerasa nggak 

cocok, dia tetep temenan 

sama kamu tapi dia 

nggak deket gitu lho. 

Nggak terlalu nganggep 

gitu lho 

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Ohh tetep 

berteman tapi dijar-

jarke gitu? 

Cuman kebanyakan dia 

deket kok sama temen  

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Lebih gampang 

buat berteman yaa 

Kalo pemikiran, dia 

lebih sering 

berfikiran negatif 

atau lebih ke 

positif? 

Kalo cerita gituu ke aku, 

awalnya sih negatif tapi 

kalo udah cerita semuaa 

terus diem mungkin 

punya pemikiran lain.  

Dia itu tipe orang yang 

kalo nggak yakin sama 

sesuatu dia bakalan 

tanya ke orang lain gitu 

lho, jadi dia tanya 

pendapatmu pie tentang 

kaya gitu 

 

PD  

 

 

 

PH  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

Dan itu pasti 

diterima atau 

nggak? 

Nggak mesti, dia 

mungkin diterima tapi 

mesti ditambahi atau 

dikurangi kaya gitu 

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kamu pernah 

melihat dia sempat 

nggak mau 

berteman atau 

tidak mau 

Ndak sih nek aku, ya kaya 

dia kemaren sebelum 

apapun dia udah 

njelaske duluan “aku ki 

koyo ngene lho” deen 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

+++ 
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bersosialisasi 

dengan dunia luar 

karena ada 

masalah sama 

keluarga nggak? 

kaya langsung tanya 

“aku koyo ngene lha 

kowe gelem dadi 

temenku apa nggak, 

gelem dadi pacarku opo 

nggak?” kaya gitu  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

Bahkan sama 

pacare? 

Iya, sama pacare deen 

juga awalnya kaya gitu 

pasti 

   

Dia menjalin 

hubungan sama 

pacarnya itu kaya 

gimana? 

Pacarane sih kepie ya, ya 

biasa wae sih, hahahhaha 

   

Oraak, 

mangsudnya itu 

bukan hubugan 

intimnya tapi 

caranya dia 

mengatasi 

masalah?  

Pasti kan curhat 

juga kan? 

Ehmm,, sering,.. sampe 

pacarnya yang mana-

mana apal aku. 

Kalo dia ni, pie ya 

ngomongnya, dia ni 

menenangkan cowoknya.  

   

Malah 

menenangkan 

cowoknya? 

Kalo cowoknya yang salah, 

eh kalo dia, cewek yang 

salah. Kalo dia ngrasa 

cewenya yang salah. Eh 

pie sih. 

   

Eh eh eh, 

seandainya kamu 

punya pacar,... 

Iya terus pacarku tu marah 

sama aku, terus Bilanya tu 

nggak ikut emosi, dia itu 

nanggepin dulu, masalahe 

ki opo, terus dicari 

masalahe sek terus ia 

   



168 
 

bakalan nanggepi maslah 

itu dengan sabar. nggak 

pake emosi, kepala dingin 

gitu  

Selama iti, (maaf) 

kalo putus sama 

pacarnya pernah 

ada yang 

disangkut pautkan 

sama keadaan 

orang tuanya atau 

tidak? 

Nggak sih    

Mungkin karena di 

awal dia udah jujur 

duluan. 

Kalo menurutmu 

dia lebih sering 

mengalami 

konflik dengan 

temannya atau 

keluarga? 

Kalo sama temene dia tu 

malah fine fine aja, kaya 

kemaren dia bilang kan, 

kalo ada masalah terus 

malah jadi ejek-ejekan ki 

yo wes, yo guyon ngono 

lho.  

Tapi kalo sama ayahe 

sama mama e yo uwees 

gitu lho. Terus curhat ke 

wong-wong.  

 

DS  

 

 

 

 

 

 

PL  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

Curhatnya ke? Curhatnya itu dia ngliat 

sama orang yang ada 

disitu siapa, kalo di 

kos’an ya dia ceritanya 

sama temen kos’an tapi 

kalo nggk di kos’an ya 

udah, dia langsung ke 

ibuk’e gitu, paling gitu 

sih 

 

 

DS  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 
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Paling ceritanya ya 

ke kowe, ibu’e 

sama temen aja 

ya.  

Maunya yo deket 

mbek ibuk e tok? 

He’eem. 

Ya maune sama ibuke 

nggak mau sama mamae 

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kalo seandainya 

ada kesempatan 

dia bakalan balik 

ke ibuknya ya? 

Iya, dia pengen banget 

pulang ke ibuke 

SE  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Lha kenapa gitu 

lho dulu dia 

pengen ikut 

ayahe? 

Ya nggak tau juga ya, 

mungkin karena dulu kan 

ibunya juga single 

parent, ada utiku juga, 

ada dia juga mungkin dia 

mikirnya juga gitu kan. 

Mikir sampe kesitu juga, 

”duh aku nyusahin 

ibukku, kalo sama 

ayahku kan akau masih 

ada eyangku, eyangku 

masih bisa mbiayain 

aku” mungkin dia 

mikirnya kesitu, karena 

semakin tingki 

sekolahnya kan 

kebutuhannnya juga 

banyak, iya mugin dia 

mikirnya kesitu sih 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

++ 

 

Biayanya ya,.. 

Menurutmu dia itu 

orang yang lebih 

matang,...  

Eehmmm opo hayo aku 

mikirnya negatif lho hahha 
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Hahah nggak 

mangsudnya, kalo 

orang broken  itu 

kadang kan nggak 

dapet perhatian 

yang cukup, 

makaya ada yang 

larinya ke narkoba, 

seks bebas, 

cenderung ke 

negatif, sedangkan 

dia itu beda dari itu, 

malah lebih 

mandir, 

menurutmu ada 

nggk, sifat negatif 

dia yang 

dikarenakan 

bawaan broken 

home? 

Eehmmm,, negatifnya dia 

apa ya, nggak sih 

menurutku  

   

Sampe saat ini 

belum ada ya, lebih 

ke positif ya? 

Hee’em, soalnya dari 

kecil dia kan ikut ibunya 

kan. Dari kecil tu ibunya 

udah ndidik dia gitu lho, 

jadi dari kecil tu 

hidupnya dia udah 

terpatok, mesti ibunya 

ndidik tu pasti bakal 

ngena gitu lho. 

Kan ayahnya juga nggak 

ndidik dia, dia gede 

disitu ya udah, ya Cuma 

hidup disitu gitu lho, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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makanya kadang kasian 

kaya nggak diopeni gitu 

lho, paling sing ngopeni 

ya eyange, pakdhe, 

budhenya, atau omnya. 

 

 

 

DS  

 

 

 

++ 

 

Setiap kali ada 

pertemuan 

keluarga itu rutin 

atau kalo ada 

acara aja? 

Paling lebaran tok sih, kalo 

dari ayahe yaa 

   

Kalo dari ibu? Nggak, jarang dia. 

Bahkan kalo lebaran dia 

itu udah kaya di sewa 

disana gitu lho, kaya di 

booking disana, nggak 

boleh kesini, setiap kali 

lebaran 

 

 

PH  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Nggak boleh? Bukan nggak boleh sih, 

cuman kalo lebaran hari 

H nya itu dia harus 

disana, nggak bisake 

ibuknya 

 

PH  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Itu permintaan dari 

sana? 

Ya soalnya kalo lebaran 

itu kan dia kaya mau 

dibawa kaya kemana gitu 

kan, kerumahe 

budhenya, atau omnya 

kaya gitu 

 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Brarti kaya biasa 

ngerti harus disana 

gitu ya? Kalo 

setelah lebaran 

baru ke ibuknya  

He’ee, ya nggak mesti 

kadang sebelum atau 

setelah lebaran. 

Seminggu setelah 

lebaran  

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 
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Brarti ibuknya 

sudah paham ya? 

Ya paham nggak paham, 

mau ngak mau “kalo 

lebaran aku ra iso 

ketemu anakku”.  

Kalo nggak janjian sama 

ibuknya “ buk jan segini 

ketemuan disini” kaya 

gitu 

 

 

PH 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

 

Dia tu 

pemikirannya 

sangat positif ya? 

Heem, aku tu sama dia 

hampir sama, dia tu kaya 

gitu tapi ya gitu 

Ph Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Kaya gitu kepie? Ya kaya gitu, hahaa deen 

ki sangar hahhaaha 

   

Ya udah untuk 

sementara itu dulu 

aja deh mbak, 

untuk selanjutnya 

nanti saya kabari 

aja ya. makasih 

Iyaa    

KETERANGAN  

+++ : sangat sering muncul 

++ : sering muncul 

+ : muncul 
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LAMPIRAN 5. VERBATIM SUBJEK 2 

Verbatim Subjek 2 

 

Hari/tanggal : Jumat, 19 Oktober 2018 

Waktu  : 15.50 WIB  

Durasi  : 01.10.59 

Tempat  : Kos subjek 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang di 

ungkap 

Inten-

sitas 

Selamat siang, 

namanya siapa 

mbak? 

Siang kak, nama saya 

Kristin 

   

Rak sah nggo kak 

kak. Terus jenis 

kelaminnya cewe 

ya? Usianya 

berapa mbak? 

Lahirnya? 

Iya dong...  

Usianya 22, tanggal lahir? 

15 Januari 96 

   

Pekerjaannya 

masih mahasiswa 

ya? Kalau 

pekerjaan 

orangtua? 

keduanya? 

Iya mbak. Hmmm... 

Wiraswasta. Heeh. 

PK Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+ 

Oke trus… 

mbaknya crita dulu 

aja, crita terserah 

deh, latar 

belakangnya kok 

bisa punya ibu tiri. 

Kan kita sudah 

terbuka ya. 

Silahkan crita….  

Oh gitu… jadi tu dulu kalau 

gak salah orang tuaku 

bercerai waktu kelas 4 SD 

kayanya. Trus papaku 

nikah lagi eh cerainya pas 

aku kelas 3, satu atau dua 

taun kemudian dia nikah 

lagi sama mama tiriku ini.  

 Latar 

belakakang 
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Semenjak kapan? 

Trus alasannya 

apa kok bisa punya 

ibu tiri? 

Nah, semenjak itu aku ikut 

papaku sampai sekarang, 

trus mamaku pindah ke 

kampung halamannya di 

Guana trus setaun atau 

dua taun kemudian 

mamaku nikah lagi trus 

punya anak dari suaminya 

yang baru.  

Trus adek saya itu. Saya 

kan punya adek satu nih 

adek kandung saya nah 

dia ikut mamaku, saya 

punya kakak satu cewe thu 

kaya aku, juga ikut papah 

Oh brati adik 

kandungnya ikut 

mama tapi kakak 

kandungnya sama 

kamu ikut sama 

papah? 

Heem betul……    

Trus hubunganmu 

sama mamamu 

yang asli gimana? 

maksudnya mama 

kandung 

Mama kandung? Gimana 

ya kak?  

Ya gitu deh eemm saya thu 

trakhir ee.. trakhir ketemu 

itu, waktu nikahannya 

ceceku kalau gak salah 

2014.  

Itu trakhir aku ketemu dan 

selama aku SD gak pernah 

ketemu, chat juga ga 

pernah, telfon juga ga 

pernah dan sangat sangat 

 Latar belakang  
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jarang malah gak pernah 

sih sampai sekarang dari 

ceceku mau nikahan juga 

gak tau. 

Berati kamu lost 

contact blas sama 

mama mu? 

Iya lost contact, udah 

sering nyoba kaya telpon 

tapi yo gak pernah 

dianggkat gitu sih. 

Denger-denger sih 

suaminya yang baru 

kaya sedikit melarang 

kalau hubungan sama 

anak-anaknya gitu sih. 

 

 

 

 

SE 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Stres 

emosional h. 

58) 

 

 

 

 

+++ 

Tapi waktu 

nikahannya cece 

mu kamu juga 

ngobrol juga sama 

mama gak apa 

diem-dieman? 

Canggung? Kan 

lama gak ketemu 

biasanya 

canggung. 

Iyaa dong… ya agak 

canggung sih Cuma ya 

tetep ngomong-

ngomong sih kak yoo 

namanya sudah lama gak 

ketemu. 

Canggungnya dikit kali 

ya ahahhahahha 

 

 

 

SE 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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Trus adek yang 

ikut mama itu kamu 

mengenal dia? Kan 

dari kecil tho itu? 

Ya dari kecil ikut mama ya 

waktu pisah itu dia masih 

balita og.  

Pokoke kalau gak salah 

umur satu opo ndak dua 

tahun gitu, trus ikut mama. 

Kalau deket sih enggak 

kak orang jarang 

hubungan juga. Pernah 

sih hubungan kan 

sekarang dia SMA trus 

aku chat tho itu kaya ya 

tanya, aku nanya dia, dia 

jawabnya seperlunya aja 

gitu sih.  

Tahun lalu aku juga 

pernah nge chat dia terus 

aku di blokir gitu deh. 

hahahah yaudah hahaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Lha kamu tanya 

apa kok sampe di 

blokir? 

Ya aku thu Cuma tanya 

kabarnya dia gimana? 

Trus sekolahnya dimana? 

Kan dia di Semarang tho, 

yo aku kan yo pengenlah 

yang namanya kakak 

juga pengen ketemu 

adeknya cuma ya gitu sih 

mau gimana lagi. 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Jangan jangan dia 

gak tau kalu kamu 

kakaknya 

Iya tau dong… orang 

dulu pernah ketemu lama 

banget 

 

SE 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 
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Kalau sama papah 

adekmu itu juga 

hehehe kaya kamu 

apa enggak? 

Maksude ki yo 

hubungan adekmu 

karo papah mu 

kamu tau? 

Hmmm…. Sama sekali gak 

pernah kontak blas. 

Semenjak cerai. Dulu kan 

adekku pernah ikut papah 

Cuma beberapa bulan trus 

kan mungkin kan anak 

kecil ya, jadi ya kalu jauh 

dari mama kaya sakit-sakit 

jadi ya akhire balikin ke 

mama itu.  

Sebenere kan juga ikut 

papa Cuma karna anak 

kecil masih butuh ibue. 

   

Sebenernya kamu 

thu ikut papah mu 

karna keinginan 

sendiri atau kan 

kalu cerai kaya ada 

hak asuh anak 

gitu?  

Melalui jalur hukum 

gitu? 

Kalau itu kayae enggak sih 

Cuma dari dulu aku thu 

deketnya sama papah 

sih, kalau masalah jalur 

hukum apa enggak Cuma 

dari dulu memang deket 

sama papah aku juga 

pengen ikut papa sih. 

 

 

 

 

PH 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Pemahaman 

diri h. 59) 

 

 

 

 

+++ 

Trus kamu tau 

alesan orangtua 

mu cerai? 

Kan kamu kelas 3 

SD paling enggak 

kan sedikit dikit 

mudeng oh iki lhoo 

papaku cerai. 

Kalu cerai gak tau ig kak. 

Denger-denger ya untuk 

alasan cerainya gak 

ngerti Cuma tau dari 

salah satu dari mereka 

mempunyai pihak ketiga. 

 

 

 

PH 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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Trus kenapa kok 

kamu lebih 

cenderung ke 

papah?  

Kan biasanya 

kalau cewek malah 

deketnya sama 

mamah gitu trus 

apa-apa dikit ke 

mamah tapi 

kenapa kamu lebih 

merasa nyaman ke 

papah? 

Ohhh… kenapa ya kak? 

Yo gak tau ya kak. Emang 

dari kecil aku udah 

sering sama papah. Jadi 

kaya mungkin dari kecil 

aku udah sering 

deketnya sama papah 

jadi yo kecenderungane 

sama papah. Yaudah gitu 

aja kak ahh. Terus malah 

sekarang habis cerai aku 

ikut papa sampe 

sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau hubungan 

sama mamah mu 

yang sekarang 

kaya gimana? 

Hmm… pie ya kalau sama 

mama tiriku yooo.  

Sebenere thu biasa aja sih 

kak, kan aku nih udah gak 

ikut maksude udah gak 

tinggal serumah sama 

mama dan papaku tho, 

ya waktu SMA kan aku 

pisah rumah, jadi aku thu 

ikut cece, sepupu-ku atau 

wak-ku (kakak perempuan 

dari ibu) hmm budheku 

sampe sekarang ya kalu 

misal aku pulang aku 

baliknya ke rumahnya 

wakku itu. 

Kalau hubunganku sama 

mama tiriku sendiri yoo 

sebenere thu biasa aja 

Cuma mamaku thu 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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orange thu moody gitu 

jadi kaya sering banget 

kaya berubah gitu yo. 

Kadang ki nek jahat ki 

jahat banget nek apik ki 

apik banget jadi ki gak 

terprediksi gitu lhoo… 

kadang atiku ki enak tapi 

kadang omongane 

sengak yo yowes.  

Kalau moodku gak enak 

yo aku thu kaya mau 

berontak yo gak iso kan 

dia lebih tua dari padaku 

jadi aku yo menghargai 

gitu ya walaupun dia 

mama tiriku sih. 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Lha dulu waktu 

papahmu menikah 

apa kamu gak 

menolak?  

Itu kamu setuju? 

Setuju banget. Orang 

dulu ki orange gak kaya 

gitu yooo.  

PD Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Oh… kamu sempet 

dikenalke dulu? 

Iyaa.. Dulu thu kan sering 

pergi gitu lhoo..  

Biasa mungkin kan mau 

memperkenalkan pihak 

diluar dengan anak-

anaknya jadi yoo dia ki 

orange beda banget, dari 

yang aku kenal sama 

sekarang thu ehhh…  

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Baiknya thu pie 

tho?  

Jadi dulu thu orange ki 

koyo yo kalem kaya 
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 orange ki sayang anak 

banget trus yo pie yo trus 

pokoke kaya yang 

perhatian banget sama 

anak, mungkin yo karna 

untuk mendapatkan 

hatine seorang anak ya. 

 

PH 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(penerimaan 

diri h. 55) 

 

+++ 

Baik banget to? heem PD Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Saat ini kamu 

merasa kaya gitu? 

Kalau dulu 

ngrasanya kaya 

gitu?  

wah ini mama 

idaman banget  

Eh kalau dulu ya. Kalau 

sekarang heh, kalau 

sekarang kaya pie ya, yo 

apa yang dilakuin itu ni 

kaya yo ngono kaelah 

bingung aku jajane. 

PD 

 

 

 

SE 

Tahap 

penerimaan diri 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

Mama mu bawa 

anak sendiri?  

Maksudnya anak 

kandung dia 

sendiri apa kamu 

punya adek dari 

mamamu kandung 

itu eh mamh tiri 

mu? 

Yoyo maksudmu anak 

kandung opo seko 

papaku? 

Ohh kalau anak angkat sih 

ada anaknya satu  

   

Berarti kamu 

punya adek satu 

dari papah sama 

mama tirimu? 

Ibu tiriku wes nduwe anak 

satu kalau adek dari mama 

tiriku gak ada  

   

Berarti kamu 

punya sodara tiri 

thok satu? 

Heeh..    
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Trus apa ya??  

Kok kamu bisa 

mengatakan dia 

baik thu kamu 

diapain tho ? 

Setelah menikah 

ini ? 

Oh hooh.. itu tadi nek baik 

ki yoo kadang nek mood 

apik kadang itu perhatian 

kaya tanya udah makan 

tin? kaya pada umumnya 

ibu-ibu  kalau baiknya ya. 

Mungkin karna 

membawa papaku 

menjadi lebih baik sih. 

Mungkin aku bukan 

bandingkan ya mungkin. 

Papaku thu dulu thu 

sama mama kandungku 

thu orangnya kaya hmm 

kurang bertanggung 

jawab gitu lhoo kaya 

lepas dari tanggung 

jawab jadi kek sering 

pergi.  

Koyo keluarganya nih 

kurang diurusin gitu.. beda 

sama yang ini mungkin 

yo papaku juga lebih baik 

jadi gak perokok, gak 

suka minum, trus papaku 

juga lebih sering ke 

gereja. Positifnya itu, itu 

kan membawa hal yang 

baik buat papaku. 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Kalau buat kamu? Buat aku?? Yo mungkin 

merubah aku.  

Kalau dulu dibandingin 

sama mama kandungku 

ya, kalau dulu aku 

maksude aku jarang 

ngerjake sesuatu gitu 

lhoo. 

Maksude gak di ajari 

yang cewe ki koyo pie 

maksude belajaro 

masak, trus belajaro 

bersih-bersih kan cewe 

suatu saat kita kan 

menikah dan menjadi ibu 

rumah tangga, ya kaya di 

ajari hal-hal yang 

basicnya seorang cewe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penerimaan 

diri h. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Trus kalau 

galaknya mama 

mu pada saat 

sepeti apa?  

Kan karna dia 

perhatian sama 

kamu lha 

menurutmu 

galaknya mamamu 

itu seperti apa? 

Porsi galaknya dia 

ke anaknya sendiri 

dan kamu 

menurutmu ada 

perbedaan? 

Ohh… bedalah kak pasti, 

anak kandunge og.  

Aku kalau menjelaskan ki 

susah Cuma aku nek 

ngrasake beda gitu lho 

sering di bandingkan. 

Contohnya yo soal 

kerjaan soal kuliah, kan 

anaknya sudah lulus dan 

aku belom, trus opo 

meneh ya…  

 

 

 

 

MR 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Marah h. 57) 

 

 

 

 

 

+++ 
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Kenapa kamu milih 

tinggal sama wak-

mu sendiri dari 

pada sama orang 

tuamu? 

Itu karna mungkin aku 

mungkin dapet kaya 

sering tekanan batin itu 

lhoo kak. Dulu ini jadi 

aku ki sering seng di 

marahi tho, selama 

bertaun taun kita 

dimarahi jadi ki kek apa 

ya bisa dikatakan sangat 

membekas semacam 

trauma gitu lah, jadi kan 

aku bukan tipe orang 

yang crita ke papaku nek 

misal aku di crita ke 

papaku trus papaku marahi 

mamaku lha itu mesti balik 

lagi ke aku jadi ke ring 

muter gitu, trus mesti nek 

marah-marah gitu kek 

nyangkutin ke mama 

kandungku, jadi ki kaya 

dijelek-jelekin. Jadikan 

loro ati maksude gak ada 

kaitane sama mama 

kandungku ngapain. 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Marah h. 57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Apa setiap 

masalah dikaitin 

sama mama 

kandung mu? 

Biasanya masalah-

masalah apa aja 

yang dikaitin? 

Kebanyakan gitu.  

Pokoke kalo papa 

mamaku berantem trus 

kenanya ke aku pokoke 

kaya gitu trus lah.  

Jadi aku kena efek 

dampak maksude ya 

SE 

 

 

 

 

MR  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

 

 

 

 

+++ 
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marah trus dia kan 

hawane gak enak gitu, 

kan trus aku yang kena 

marah. 

Itu sama kamu 

thok? Atau sama 

saudara mu atau 

anake? Semua 

juga kena? 

Sama ceceku juga, 

anaknya endak tho yoo 

MR  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

trus kak heehee 

kita lanjut ya kak  

Ehehhe apa lagi kak?    

Trus setelah 

pindah kamu ikut 

wak-mu kamu 

diperlakukan baik 

sama wak-mu apa 

enggak? 

Itu kan wak dari 

papah mu kan? 

Baik kak, perhatian og. 

Semua keluargaku 

perhatian yo kak. Itu dari 

papah kak. Orang kan 

rumahnya wak-ku om-ku 

pakdhe-ku satu daerah gitu 

lhoo, jadi waktu aku inget 

banget ya jadi dulu waktu 

pertama kalinya aku 

pindah maksude lagi 

masalah lagi panas gitu 

tho jadi itu ada salah satu 

om-ku nangis gitu liat 

aku sama ceceku kaya 

gini maksude liat 

nasibku, mudeng gak sih? 

Maksude om-ku ki 

terkenale galak garang, 

lhoo nangis ig, itu hal 

yang hmm oponya yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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ya ampun om-ku ternyata 

juga sayang sama aku 

Lha trus pas 

pindah kamu 

ngomongnya 

papahmu gimana? 

Jadi thu kalu gak salah ya, 

aku lupa masalahe apa 

cuma itu waktu posisi 

ceceku udah kuliah tho di 

Surabaya pulang gini 

liburan. 

Trus aku lupa apa gak tau 

gitu masalahe apa pokoke 

ceceku kayanya di marahi 

tapi gak tau kenapa tho 

trus berontak tho akhire, 

langsung mama ki pokoke 

berantem gitu lhoo adu 

mulut.  

Akhire ceceku 

memutuskan pergi dari 

rumah trus aku ikut tho 

maksude itu kan juga 

salah satu keluar dari 

rumah yang kelam yowes 

akhire. 

Trus ceceku eh saat itu liat 

papaku juga gak tega gitu 

lhoo, walaupun yaudah 

aku pergi dalam satu kota 

Cuma kan aku juga gak isa 

liat maksude gak bisa 

ketemu papaku tiap hari 

gitu lhoo…  

Ya jadi antara aku yo 

sedih sih, sedih gak tega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penolakan h. 

56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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campur ya, Cuma kan 

kalau aku di dalem situ 

posisi cece dan mamaku 

berantem mesti kan yang 

kena aku trus jadi aku 

memutuskan untuk 

endak disitu lagi. 

 

SE  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

(Stres 

emosional h. 

58) 

 

+++ 

Itu kamu diajak 

cecemu atau 

memang yowes ce, 

aku tak ikut cece 

aja? 

Diajakin.  

Mungkin nek aku lama 

disitu juga gak baik 

untuk kesehatan jiwa 

ahhaha 

 

 

PL 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Itu papamu 

mengijinkan kamu 

pergi dari rumah 

itu? 

Pertama enggak sih, Cuma 

kan itu aku langsung keluar 

tu habis itu pertama aku 

packing. 

Papaku pertamanya gak 

setuju Cuma papaku 

ikhlas sih dari pada 

berantem terus. 

Pas aku sama cece 

keluar, papaku tidur di 

sofa gedhe  gitu kaya dia 

ki bener bener mikir jadi 

aku tetep pamit sih “Pah 

Christin sama cece mau 

pergi”  

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Trus papamu diem 

aja? 

Hmm kalau gak salah 

waktu itu ceceku bilang 

“Papah milih anak apa 

papah milih mama, nek 

papa milih anake yo papa 

ikut pergi kita kalau 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 
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enggak” mungkin hal itu 

yang membuat papaku 

tambah stress kali yo 

tapi yo yaudah pas kita 

keluar kita tau ya udah 

lah itu pilihan papaku 

yaudah lah. Yang penting 

aku gak tinggal di 

rumahe mamaku 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Asline kamu 

setelah keluar 

dari situ lega atau 

masih ada pikiran 

wong papamu 

masih disitu? 

Hmm…. aku lupa ik Cuma 

nek kluar yo lega lah.  

Beban ada sih tapi Cuma 

gak ada tekanan lagi gitu 

yang tiap hari ada. Jadi 

sekarang kalau ada orang 

yang triak triak trus ada 

sesuatu hal yang di 

banting membuatku 

teringat.  

Jadi dulu pernah 

banting-banting pernah 

mamaku mau bunuh diri 

ambil pisau sumpah 

acting yoo kak 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Coba ceritakan 

kalau marah-

marah thu seperti 

apa? 

Trus tetangga 

pada denger? 

Ya triak-triak….  

Yoo endak wong tetangga 

ku mung satu thok heheh 

sebelah rumahku jualan 

koran.  
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Trus dari 

pengalaman itu 

setelah kamu 

keluar dari rumah 

dapet mama tiri 

yang kaya gitu ada 

perubahan dalam 

dirimu gak? 

Ehm… dulu kan waktu 

dirumah aku kan gak 

boleh keluar, boleh sih 

tapi ki susah banget gitu 

lhoo jadi kan sangat 

membatasi aku untuk 

bersosialisasi tho. 

Terus waktu setahun dua 

tahun pertama kek aku 

yo mungkin bales 

dendam kali, kan dulu 

aku gak pernah main jadi 

aku sering main gitu 

lhoo, dan akhire waktu aku 

kelas dua wes bosen 

malah sering dirumah 

malahan sampe di bilang 

lho kamu kok gak keluar 

tho sana lho dolan. 

 

 

 

 

 

 

DP 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Lha nek main gitu 

kamu tau waktu 

gak?  

Main dari pagi 

sampe malem  

atau ada jam-jam 

tertentu 

Gak ada. Paling sampe 

sore sampe malem thok 

tapi maleme jam tujuh  

   

Itu buat 

pelampiasan aja? 

selanjutnya dari 

satu tahun ya  itu 

hubungan mu 

sudah membaik 

sama papahmu 

Kalau membaik…  

Ya pokoke kaya tetep 

menjaga hubungan gitu 

lho, maksude lhek kita 

lost contact kan gak 

mungkin tho wong itu yo 

orang tua. 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 
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Ibarat itu wong tuoku siji-

sijine. Kalau stress amit-

amit sampe loro dewe 

 

 

Ya damainya 

karena apa? 

Ya gak ada karena apa, 

mungkin karena kita 

menyadari satu sama 

lain gitu lho.. ya minta 

maaf duluan 

 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Waktu papa 

menikah kamu 

sempet marah 

gak? 

Marah? Enggak sih kak. 

Gak ada marah sih kak. 

Ya mungkin tau satu 

tahunan baru keliatan 

mamaku kaya gimana. 

 

PD  

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

 

+++ 

Menurutmu di 

dalam dirimu saat 

ini kamu 

mendapat 

dukungan dari 

siapa aja? 

Ehh… kalau dukungan…  

Banyak sih kak…  

Ya papaku, sodara-

sodara ku kaya mpek-ku 

ya walaupun mereka 

ngomongnya gak secara 

langsung tapi aku tau ya 

Dengan, dengan opo, ya 

dengan sikap-sikapnya 

mereka gitu lhoo trus yo 

mpekku, omku, trus ya 

sodara jauhku, trus ya 

ceceku, trus temen-

temenku juga. 

 

 

 

 

 

 

 

DS  

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Kamu merasa ada 

perbedaan gak 

setelah memiliki 

ibu tiri sama 

sebelum memiliki 

ibu tiri? 

Maksudnya perubahan di 

aku apa di lingkungan?  

Pie yaaa??  

Aku gak mudeng…..  
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Iya didalam diri dan 

juga 

lingkunganmu.. 

Gini wes kan 

sebelumnya kamu 

belum punya ibu tiri 

trus abis kamu 

punya ibu tiri nah 

itu perubahan 

sikap mu thu kaya 

gimana ? 

Oohh iya… iya… oke…  

Oh dulu thu aku orange 

ceria gitu pokoke yooo 

gampang bersosialisasi 

ee….  

Bersosialisasi yo banyak 

temen dan gak pemalu 

trus semenjak itu 

mungkin merubah aku 

jadi mungkin kan aku 

jarang keluar jarang 

bersosialisai jadi aku jadi 

malu lah trus ya gak 

percaya diri gitu lhooo 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penolakan h. 

56) 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Apa itu yang 

membuat kamu 

malu?  

Gak tau. Mungkin karena 

backgroundku kali 

 

SE  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kamu waktu itu 

terbuka sama 

temenmu apa 

sama orang lain 

kalau kamu thu 

orang tuaku ni lhoo 

cerai atau kamu 

lebih menutup 

dirimu  

Kalau SD kayanya masih 

menutup deh. Kayanya 

aku gak ngomong-

ngomong udah pada tau 

gitu lhoo…  

Ya gak pernah crita jadi 

gak ada yang langsung 

nanya aku punya mama tiri 

gak mereka udah pada tau 

soalnya seingetku dari 

papaku nikah sampe 

sekarang gak ada yang 

nanya gitu lhoo…. 

 

 

PL 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Gak ada yang 

tanya dengan 

Enggak. Soalnya orang 

Rembang maksudnya di 

kotaku itu kalau satu 
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hubungan 

keluargamu? 

sekolah pasti tau lah 

background orang tua 

kaya gimana soalnya 

kotanya gak terlalu 

besar. 

 

SE  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Hubungan 

papamu setelah 

ada mama tirimu 

agak memburuk? 

Agak memburuk sih, eh 

maksude gak memburuk 

sih.  

Menjauh gitu, waktu itu 

aku tu, mamaku agak 

menjauhkan aku sama 

papaku gitu jadi aku gak 

sering ngomong.  

Ini aku kaya di hilangi 

contact sama papaku 

gitu lhoo jadi aku jadi gak 

sering ngomong sih… 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Atas dasar apa 

kamu bisa abilang 

gitu? 

Kalau ngelihat enggak sih 

cuma aku mersakan aja 

e…  

Kalau misal aku sama 

papaku duduk di ruang 

tamu trus tiba-tiba 

mamaku dikamar liat aku 

sama papaku trus tiba-

tiba mamaku langsung 

ikut nimbrung kan 

Jadinya kan kalau aku 

mau menceritakan 

sesuatu kan itu hiii ono 

mamaku ig kaya gitu sih 

sering kalau kaya gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Kamu sering 

cerita sama 

mama tiri mu ndak 

tho? 

Sama sekali gak pernah 

sih 

PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Tapi kalau sama 

papah? 

Kalau dulu gak pernah 

cuma semenjak aku 

kuliah kayanya mulai 

cerita 

PL  

 

PD  

 

Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

 

+++ 

Brati saat SMA itu 

kamu sama sekali 

memang tidak 

crita dengan 

mereka berdua? 

Lebih banyak crita ke 

ceceku sih. 

DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 

Semuanya?  Kalau cerita seneng iya 

tapi kalau yang 

berhubungan dengan 

mama aku gak cerita ke 

ceceku. Ntar malah 

masalah lagi gitu lhoo 

aku malah males. 

Yoweslah edjiann ben 

aku wae 

 

DS  

 

 

 

 

PD  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

 

 

 

 

+++ 

Trus itukan 

hubungan mu 

sama keluargamu 

kalau sama 

temenmu pada 

saat itu 

Kalau temen sih sama aja 

ya, Cuma rasaku mungkin 

karena waktu SD SMP 

SMA kebanyakan temen 

asrama karena satu 

yayasan tho jadi thu biasa 

wae Cuma mungkin rasaku 

waktu kuliah sih. Kuliah 

thu rasane yo minder aja 

gitu lhoo ndak tau 

kenapa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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 Apa yang 

membuatmu 

minder?  

Kan untuk masalah 

ini banyak orang 

yang terbuka gitu 

lhooo 

Mungkin dulu aku…. Awal 

kuliah aku minder Cuma 

sekarang udah biasa aja. 

Ee… mungkin karena 

basic kali ya aku merasa 

yang thu cantik-cantik  

 

 

SE  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Yakin??? kamu 

cantik lhoo 

Iyaaa…. Endakkk og kak…    

Untuk saat ini 

pengalaman masa 

lalumu berdampak 

pada dirimu ndak? 

Hmm… pasti berdampak 

lah kak 

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Pada saat ini 

apakah ada 

dampak lain gak? 

Aku malah tidak maksud 

sih kak Cuma tak jelasin 

aja ya. 

Eee.. Kalau jadi kalo dari 

aku melihat masa lalu ku 

ya maksudnya kaya aku 

lebih yo Puji Tuhan aku 

bersyukur sih maksude 

bukan bersyukur aku 

memiliki ibu tiri. Cuma 

akau mengambil hal 

positifnya itu lhoo…  

Dulu kan aku tipe orang 

yang manja banget tho 

disaat aku pengen ini ya 

harus aku beli kalu 

enggak ya aku ngambek 

gak mau makan dan lain 

sebagainya, itu kan 

suatu hal yang sangat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

Penerimaan 

Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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tidak baik untuk 

kedepannya gitu lhoo 

kak.  

Jadi semenjak mama 

tiriku sama papaku 

menikah jadikan aku yo 

mungkin sedikit 

mengontrol keinginanku 

gak kaya dulu. Trus dulu 

kan aku lebih sering 

mengandalkan papaku 

sekarang aku mau gak 

mau harus mandiri trus, 

apa hayoo mau gak mau 

kita harus bisa jdi lebih 

kuat gitulah..  

Seperti itu sih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

Itukan positifnya 

kalu dampak yang 

negative ada gak? 

Yooo… mungkin aku jadi 

orang yang lebih baper 

sih kak 

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Dalam hal apa 

baper? 

Sama omongane 

mamaku haha…  

Jadi apa yang diomongin 

mamaku jadi suatu hal 

kaya yang amat besar. 

Mungkin kalau aku pikir ya 

asumsiku aja, jadi ibarat 

mamaku sudah memupuk 

ini mau di pupuk-pupuk 

trus jadinya tinggi nih, 

sekalinya ngomong 

sesuatu yang gak enak 

jadi thu aku langsung 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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yah, “iihhhh apasih” 

sakit hati ngono lhooo 

Kalau sekarang 

kamu sama 

mamamu 

hubungane kaya 

gimana tho? 

Di pikir sendiri ya.  

Aku sama mamaku yo 

biasa sih kak, maksude 

kalau aku pulang ya tak 

sapa, ya aku pamit kalau 

aku pulang wes biasa 

Cuma kalau katakan baik 

ya gak baik, dikatakan 

buruk ya gak buruk 

Pie ya?? aku thu 

menyesuaikan dengan 

mood’e mamaku gitu 

lhoo… kaya dia wae ki 

nyapa nyapa  

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Ada gak perlakuan 

mamamu yang 

sampai saat ini 

masih 

membayangi 

kamu? 

Yooo kalau spesifik gak 

ada sih, Cuma yo karna 

sering menyakiti aku jadi 

aku sering nginget itu sih 

 

 

SE  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Jelaskan secara 

spesifik 

maksudnya 

menyakiti 

Ya gimana ya, dari 

omongannya maksude ya 

gak pernah sih maen 

tangan, Cuma ki dari 

omongane ki nylekit 

banget ngono lhoo kak 

nyakitin.  

Dulu itu kan dirumah kan 

ada emak tho dari mamaku 

nah, kalau masak 

mungkin di bedain gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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lhoo kan aku gak tau tho 

kak tiwas aku makan aku 

di marah-marahin gara-

gara makanan itu, yang 

aku inget dari salah satu 

Dimarahin kaya 

pie? 

Yo.. kowe ki lhoo ono 

panganan  ko gragas di 

gituin. Kan aku gak tau 

jadi aku semenjak saat 

itu aku jadi kaya kalau 

aku mau makan takut-

takut dan akhirnya papaku 

menyadari itu dan tanya 

kamu kenpa lhek makan 

koyo takut-takut gitu dan 

aku bilang gapapa 

 

 

DP  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Itungannya 

mamamu 

temperamen apa 

tidak? 

Temperamen  PL  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Dia mudah 

terpancing 

emosinya? 

Heem   PL  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Hal-hal sepele apa 

yang bisa mebuat 

mamamu biasanya 

marah? 

Dia thu apa ya… 

Misal kalau aku lupa 

pamit nih yaa dia bisa aja 

jadi bad mood og kaya 

gitu pokoknya hal hal 

sepele gitu lah 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

Kalau npekerjaan-

pekerjaan rumah 

gapapa? 

Enggak sih kan ada mbak      
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Kalau kamu waktu 

dibandingkan 

sama anaknya dia 

kamu merasa 

sakit hati gak? 

Iya  SE Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Dibandinginnya thu 

seperti apa kok 

sampai kamu sakit 

ati? 

Ya ngomong dia pinter 

lah… dan lain sebagainya 

kaya gitu sih kak  

Ya mungkin, yo sopo sih 

yang gak males 

dibandingin kan 

mempunyai sesuatu 

yang berbeda 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Marah h. 57) 

 

 

 

 

 

+++ 

Waktu itu kamu 

ngomong gak 

sama mamamu 

Ndak pernah    

Trus gimana 

caramu 

mengatasi suatu 

hal dengan 

kondisimu? 

Yo tak jarke, tak “ya... 

ya...” tak gituin thok 

PD  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Kamu berate 

bukan tipe orang 

yang suka nglawan 

mamamu 

Dulu enggak sih, kalau dia 

ngomongnya udah 

keteraluan baru aku 

ngomong.  

Kak pernah dulu thu telfon 

aku waktu aku disini di 

Semarang itu marah karna 

apa aku lupa pokoknya 

telfon aku marah-marah 

trus dia bawa-bawa 

sodaraku Cik Nana itu 

yang sepupu aku……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Dijelek-jelek-in ya aku 

gini tho, “mah ya kan 

bisa tho wong ini 

masalahe papa kok di 

hubung-hubungin sama 

orang lain” 

Padahal aku Cuma 

ngomong gitu dia malah 

makin marah ya kaya 

gitulah… 

Kamu pernah 

menawar mamamu 

ndak? 

Atau berdoa 

kepada Tuhan 

kenapa uripku 

koyo ngene 

rekasane uripku 

Kalau menawar sama 

mamaku gak pernah sih 

karna aku gak mau 

berkeluh kesah ke 

mamaku, wong gak isa di 

harapkan.  

Kalau berdoa ya pasti lah 

kak  untuk menjadi orang 

yang lebih baik dan lebih 

kuat terlebih aku sering 

berdoa buat papaku sih 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

TM  

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Tawar-

menawar h. 

58) 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

+ 

Kenapa emang 

papamu kenapa? 

Ya biar kuat aja gitu 

menghadapi istri yang 

seperti itu…  

Papaku iyo kaya mulai 

cape gitu sama mamaku 

beberapa taun ini kayanya 

papaku mulai apa ya mulai 

kehabisan kesabaran 

kayanya  

Yo aku Cuma bilang 

papaku kalau papa capek 

ya berdoa, aku berdoa 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 
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juga sih untuk 

perubahnnya mamaku 

untuk menjadi lebih baik.  

TM  + 

Berati papamu 

juga sering 

menceritakan, 

kaya masalah dia 

sama mamamu ke 

kamu? 

Hmm… iya.  

Semenjak aku kuliah deh 

   

Udah jarang 

ketemu ya? 

mungkin karena itu 

kangen papamu  

Mungkin juga pikiran kita 

sudah dewasa kayanya 

aa…  

Wejian… 

   

Ngambilnya 

Psikologi juga ya 

Hmm iya PK  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+ 

Trus dengan 

hubungannya 

papamu sama 

mamamu, kamu itu 

pernah merasa 

depresi gak?  

Trus kalau 

seandainya pernah 

depresi sampai 

tingkat mana? 

Kalau depresi sih dulu 

waktu aku SMP, dulu thu 

aku pernah sampe meh 

bunuh diri yo kak…. 

 

DP  

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Depresi h. 57 

) 

 

++ 

What??? Ya karna aku gak kuat…. DP  Tahap 

penerimaan diri 

++ 

Ya itu karna apa? Ya cape gitu lhoo… aku 

ditekan trus dimarahi 

trus. 

 

 

DP  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 
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Jadi thu dulu aku pernah 

minum apa yo obat yang 

buat kamar mandi. 

Karbol? Bukan-bukan warnane 

putih susu. Pokoke gak 

enak banget menyengat 

   

Baunya kaya 

rumah sakit? 

Iyaa… iyaaa     

Lha ya karbol Aku minum itu, habis itu 

aku minum itu muntah-

muntah, yaudah aku gak 

mau lagi-lagi gak enak 

rasane og.  

Semenjak itu aku kaya 

kalau bau itu aku kaya 

takut gitu lhoo mudeng 

gak? kaya terngiang-

ngiang gitu lhooo hmmm 

 

 

 

 

DP  

 

 

 

  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

Waktu kamu bunuh 

diri thu kamu sadar 

gak tho? 

Maksude sadar?? Aku gak 

nangis sih langsung tak 

minum aja.. cape aku 

yaudah gitu aja 

 

DP  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

Itu kamu muntah-

muntah trus gitu 

cece sama 

papamu tau 

nggak? 

Gak ada orang di rumah     

Lha trus yang 

mengurus kamu 

waktu kamu 

muntah-muntah itu 

siapa? 

Ya aku sendiri 

ehahahha…. 
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Gak ada yang 

bawa ke rumah 

sakit 

Gak ada.  

Gak tau yaudah aku 

muntahin gitu ya trus aku 

tidur  

 

 

DP  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Untung masih ada 

ya sampe 

sekarang 

Ya Puji Tuhan ya masih di 

beri kesempatan. 

Ahahaha…. 

   

Kamu pernah 

cerita ini ke papa 

sama cecemu? 

Ndak. Takutnya nanti 

mereka semakin makin 

merasa bersalah  

 

SE  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kamu gak 

mencoba cerita ke 

cecemu kan kamu 

deket banget nih 

sama cecemu  

Ndak pernah ig… 

Belom mungkin suatu 

saat nanti kali ya 

Tapi kadang aku masih 

malu yo kak, ya ampun kok 

biyen aku koyo ngene 

bodho banget gitu lhoo 

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Sekarang? Kalau dulu kan yo pie yo 

kak kepepet og eheheh…. 

 

DP  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

Itu kalau 

seandainya kamu 

tidur kamu gak 

bangun lagi trus 

itu kaya apa? 

Ya udah tho mungkin 

sudah habis waktunya 

ahahaha…. 

 

DP  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

Itu pernah ada 

mencoba pengen 

kaya gitu lagi gak? 

Enggak, karena aku ya 

maksude gimana ya aku 

merasa sekarang ya, 

kalau missal aku kaya 

gitu lagi papaku kaya 

gimana gitu lhoo.  

Maksude kan ibarat kan 

aku sama ceceku thu 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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suatu hal yang bisa 

membuat papaku kuat 

gitu lho, kalau misal aku 

kaya gitu papaku jadi 

kaya apa gitu lhoo  

Mudeng gak??  Heh? 

PH  +++ 

Kamu merasa 

dirimu bagaikan 

apa tho? 

Bagaikan apa ya?  

Ya gimana ya kak kalau 

aku kan gak mau bikin 

papaku kecewa gitu lhoo. 

Eh ya dulu waktu aku SMP 

ya waktu aku sebelum prek 

ya, aku kaya bandel 

banget, karna aku di apa 

ya, jarang kluar rumah atau 

dikekang aku bandel sih 

jadi kaya aku pergi rumah 

tanpa pamit trus 

akhirnya pada suatu 

ketika thu papaku kaya 

aku sing dimarai gitu lho 

koe ki anak kok koyo 

ngene maksude hah kok 

bandel banget gitu lhoo. 

Trus sampe papaku tu 

crita kaya papaku dah 

mulai hopeless gitu lhoo 

sampe aku gak ngerti sih 

mamaku lebay opo ndak 

jadi kaya liat aku nakal 

bandel itu sampe papaku 

ini jedukin kepala di opo 

ki, di lemari, lemarine tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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lemari tapi ki lemarine 

lemari jati kak.  

Yo aku ya ampun ko 

papaku sampe kaya gitu 

yoo   

 

 

 

 

Kamu liat itu 

sendiri? 

Ndak aku diandani 

mamaku, ndak tau 

mamaku hiperbola atau 

apa, tapi semenjak itu aku 

mulai ya ampun 

maksude kok papaku 

udah tau sampe kaya 

gitu lhoo jadi aku yo 

merubah diri 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Berati kamu tau 

papamu saying 

mebek kamu  

Iya  DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Kamu sayang gak 

mbek papahmu 

Yo banget lah DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Skala dari 1-10 

kamu berpa 

saying mbek 

papamu 

10 lah DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Trus temen-

temenmu dapet 

skala berapa kalau 

papamu 10 

Kan ini dalam konteks 

keluarga doang, kalo sama 

temen mah beda 

   

Di usap dulu air 

matanya 

Hahhahhah ssttttsttt    
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Trus apa ya?  

Ketika kamu sama 

papamu dan ketika 

kamu sama 

mamamu yang ini 

kamu pernah 

punya masalah 

yang kamu merasa 

itu karena 

mamamu nggak? 

Enggak pernah…  

Karna papaku mikir hal 

yang di omongi mamaku 

adalah suatu hal yang gak 

bener gitu lho. 

   

Pasti gitu? Yo gak semua tergantung 

konteksnya sih Cuma nek 

mamaku ngomongin aku 

yang jelek papaku gak 

percaya, papaku 

orangnya ya mesti tanya 

dulu gitu lho Cuma 

papaku lebih percaya 

sama aku  

 

 

 

 

DS  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

++ 

Apa kamu merasa 

dirimu berharga? 

Berharga untuk papa dan 

cece 

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

Kamu mungkin nih 

kalau ada masalah 

kaya gini kamu apa 

mau bunuh diri 

Hmm inget proses bunuh 

diri 

   

Trus untuk dari 

masa itu sampai 

masa ini kamu thu 

biasanya punya 

masalah 

cenderung 

dengan orang tua 

Kalau orang tua lebih ke 

mama, temen gak ada sih. 

Gak ada biasa aja. Luweh 

gitu Cuma nek kadang 

jengkel yo di jengkeli biasa 

maksude sampe enggak di 

PL  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 
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apa dengan 

teman? 

bawa sampe ke hati gitu 

lhoo 

Trus masalah apa 

aja yang biasa 

kamu alami sama 

mamamu? 

Karena omongan-

omongan yang gak jelas 

itu udah  

SE  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Maksude dalam 

konteks apa kok 

dia selalu 

ngomong sesuatu 

yang gak jelas gitu 

lho? 

Ya… itu membanding 

bandingkan kek gitu sih 

kak. Maksude kan aku 

tadi udah jelasi juga 

mamaku sudah 

memberikan hal negative 

kepadaku gitu lhoo, 

maklsude dia mau 

ngomong sudah sangat 

menyakiti gitu lho. 

Ibaratki nek missal botol 

nek wes didisi terlalu 

penuh mbludak 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau seandainya 

mamamu itu minta 

maaf ndek kamu 

kamu akan 

memafkan dengan 

setulus hati atau 

sekedar yoweslah 

tak maafke? 

Kayanya gak mungkin, 

tapi kalau langsung 

memaafkan aku gak bisa, 

aku harus melihat 

perkembangane.  

Karena merubah wataknya 

mamaku yang kaya gitu 

sama kaya sangat susah 

dan gak instan gitu lho  

 

 

PL 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Lha kalau sama aja 

gimana? 

Ya udah biasa aja gitu 

deh, Cuma lhek ibarat 

jangan mengganggu 

singa tidur gitu lho 

 

MR  

 

 

Tehap 

penerimaan diri 

 

+++ 
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Emang kamu 

kalau marah kaya 

gimana tho? 

Maksude aku gak akan 

melakukan hal-hal apa-

apa deh Cuma yo apaya, 

yo sakit hati gitu lho 

PD 

 

 

SE  

Tahap 

penerimaan diri 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

 

 

+++ 

Gimana 

perasaanmu ketika 

kamu diberi kritikan 

sama mamamu? 

Gak trima aku, biasane 

apa yang diomongin 

mamaku biasane gak 

trima kalau kritik lhoo... 

kalau ngomong papaku 

mesti nanti papaku yang 

menengahi  

   

Kamu pernah gak 

membenci mama? 

Memebenci? Hmm... aku 

gak tau ya, aku punya 

pikiran kaya gini liat deh 

suatu saat nek missal 

papaku sudah tua, diakan 

punya anak, dia 

membanggakan anaknya 

nih, suatu saat kalau 

missal, dia maksude apa 

yang diomongin mamaku 

thu tidak pada 

kenyataane ngono itu 

kan akan membuat dia 

akan sangat jatuh ,jadi 

ndeloken-ndeloken 

deloko 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Trus kamu pernah 

gak mengkritik 

mamamu? 

Enggak…    

Seandainya kamu 

bisa mengkritik, 

Udah males  PD  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 
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apa yang akan 

kamu kritik? 

Kalau memuji? Enggak ngerti apa yang 

harus dipuji 

PL  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Kalau dia pernah 

muji kamu nggak? 

Enggak yo, aku dulu thu 

bukan sombong ya dulu 

thu kan aku waktu SMP, 

SMA kan banyak sesuatu 

yang aku dapet thu lho 

kak dan itu tetep wae 

anakae di banggakno 

maksude yo gitu. 

Trus dulu juga pernah aku 

masuk Koran tho tapi yo 

mereka sama aja gitu lho 

trus aku juga kecewa 

dengan ekspresinya 

papaku gitu lhoo...  

Kan temene papah ada 

yang tau heh Fred anakmu 

masuk Koran ki lhoo, terus 

jawab oh iyo thoo trus tak 

liatin ngeri ya dah gitu thok 

ig 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Stres 

emosional h. 

59) 

 

 

 

 

 

+++ 

Kamu 

mengharapkan 

ekspresi yang 

seperti apa tho? 

Wah yaampun anakku 

ngeri maksude suatu hal 

yang omongan yang 

agak lebay kan 

menyenangkan anak, 

malah datar aja lah ya 

wes gitu deh.  

 

 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Yo biasalah anak kan 

pengen suatu pujian gitu 

lho 

Trus kamu kalau 

mau mengatasi 

masalah dengan 

cara seperti apa? 

Kalau aku langsung tak 

adepi sih kak.  

Kalau dalem keluarga 

langsung tak omongi sih 

missal aku sodarane 

papaku sama suatu hal 

yang gak tak suka aku 

pasti langsung ngomong 

sih  

 

 

 

 

PH  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 

Trus kalau mencari 

solusi dalam 

permasalahan itu 

kamu gimana 

Apa ya?     

Gimana caramu 

mengekspresikan 

kemarahan? 

Kalau saat ini yo kak, 

rasane aku lebih 

cenderung marah sih ke 

orang maksude kalau, 

kalau dia tidak sesuai 

dengan yang aku 

harapkan, maksude 

pacarku ya nih kan aku lagi 

ada masalah ya trus dia 

missal nge chat nih 

balesane rak enak tak 

marahi tak sewoti gitu tapi 

gak sampe yang gimana-

gimana gitu 

 

 

 

MR  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Kalau 

mengekspresikan 

perasaan seneng?  

Biasa aja sih seneng 

seneng aja sih ya ketawa 

gitu 
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Trus kamau tau 

nggak kelemahan 

sama 

kelebihanmu?  

Kelemahan aku itu 

pemalas ya, absen, aku 

gak tau ini kelebihan atau 

kekurangan aku tuh 

kalau ada kerjaan kudu 

ndang-ndang taktek 

ndang bar ndang wes, 

trus aku orangnya 

hmmm ndang cepet 

pokoke. 

Hmmm akau paling gak 

suka orang lelet itu apa itu 

apaya 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Emang kalau ada 

orang lelet kamu 

bakal ngapain dia? 

Enggak begitu suka, 

hmm... maksude dari 

lingkunganku kali ya kan 

papaku juga sukae cepet 

   

Trus pada situasi 

apa kamu bisa 

merasakan putus 

asa? 

Hmm... enggak ada sih kak 

Cuma mungkin stress 

doang 

 

SE  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Karna apa stress? Mungkin karena tekanan 

dari kluargaku, lebih 

tepatnya dari mamaku, 

kadang gak trima aja 

kalau papaku seng 

disakiti mamaku  

 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Kamu ada 

kecemasan apa 

panic-panik gitu 

gak? 

Pernah… yo kadang 

cemas, cemas ku ya itu 

kalau gak bisa nyenengin 

papaku aja gitu 

 

 

SE  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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Kalau panic kamu 

biasanya pada 

situasi apa kamu 

panik 

Waktu sidang saya panic    

Pernah gak kamu 

mebandingkan 

dirimu sendiri 

sama anaknya 

mamamu? 

Ya pernah sih  

Cuma yo aku balik lagi 

apa yang diberikan 

Tuhan masing-masing 

orang bedalah ya udalah 

trima aja 

 

 

PD  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Kenapa kamu bisa 

membandingkan 

dirimu? 

Karna dia cantik, karna dia 

pinter, dia pinternya lebih 

ke akademik, aku kan 

pinternya ke non-

akademik 

 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Trus kamu 

baisanya pada 

saat ini cara kamu 

memperklakukan 

dirimu lebih baik 

atau lebih buruk? 

Lebih baik sih, dulu kan 

aku sangat mem... mem... 

mem.   

Jadi dulu kan ada orang 

ngomong tak dengerin 

tapi sekarang aku luweh 

lah orang meh ngomong 

apa 

 

 

 

 

PD  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penerimaan 

diri h. 55-56) 

 

 

 

 

+++ 

Kalau stress ada 

yang 

mempengaruhi 

kamu gak tho apa 

dampaknya ke 

kamu? 

Dulu pernah sih kak 

stress banget itu bikin 

aku sampe lambungku 

iritasi   

 

 

DP  

Tahap 

penerimaan diri 

(Depresi h. 57) 

 

 

++ 

Kok bisa kaya gitu 

memang karena 

apa? 

Itu aku stress makan ku 

juga gak terjaga jadi kaya 

gitu oh ya seharian gak 

 

 

DP  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 



211 
 

makan trus aku makan 

mie ayam jadi gitu  

Kalau pola tidur 

aman ya? 

Aman...  

Cuma sekarang itu 

hawanya panas dikit aku 

sering bangun sih aku thu 

udah kebiasaan bangun 

pagi jadi gak bisa bangun 

siang gitu lho kak 

   

Secara global dari 

masalahmu, kamu 

menerima 

papamu menikah 

dengan mamamu 

apa endak? 

Menerima 

 

PD Tahap 

penerimaan diri 

(penerimaan 

diri h. 55-56) 

+++ 

Kamu menerima 

mamamu sebagai 

bagian dari 

hidupmu? 

Mau gak mau menerima  PD  Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kamu menrima 

mamamu ketika 

papahmu disakiti? 

Yo enggaklah kalau itu 

enggak 

   

Seberapa kamu 

bisa menerima 

mamamu? 

Mungkin 5 atau 6 

maksudnya dari 1-10 

PD    

Kenapa kok 5 atau 

6 

Yo gak tau,... 

Gampang yo kak untuk 

ngrayu, ambil hatiku thu 

gampang kaya missal 

kamu ngomong mu gak 

aneh-aneh maksude 

kamu gak membani 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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pikiran papaku itu udah 

membuat aku senang.  

Dulu thu pernah yo kak liat 

mama papaku ngapain 

mereka ki kek bener-

bener seneng itu udah 

bikin aku bahagia yo 

sampe aku meneteskan 

air mata 

 

 

 

PD  

 

 

 

Tahap 

pennerimaan 

diri 

 

 

 

+++ 

Kamu saat ini 

berminatnya pada 

bidang apa? 

Aku pengen buka...  

aku pengen jadi 

pengusaha sih kak 

pokoknya pengen buka 

usaha sendiri gitu lah 

 

 

HR  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(Harapan yang 

realistis h. 59) 

 

 

+ 

Dengan 

kemamapuan mu 

saat ini apa kamu 

yakin bisa jadi 

pengusaha? 

Kalau sekarang belom 

ya, tapi aku udah 

merencanakan pokoknya 

nanti satu atau dua tahun 

aku kaya cari magang 

dulu.  

 

 

 

HR 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+ 

Trus udah kali ya 

saat ini sih udah 

dulu eh satu lagi 

pernah gak sih 

kamu menjelek 

jelekan orang lain 

Pernah tho kak.  PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Sering cemburu 

gak? 

Iya PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Memaki orang? Kadang sih PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 
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Orang yang cocok 

mbok maki yang 

seperti apa? 

Yang menjengkelkan PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Kalau menghina? Aku gak tau sih tapi 

mungkin omonganku 

ada kali ya 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Kalau memaki 

pernah? 

Pernah sih, missal kalau 

janjian nunggu wes sui tak 

tinggal balek 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Tapi kalau sama 

orang tua gak 

pernah 

mengancam ya? 

Dulu pernah aku lupa 

karna apa pas aku tanya 

milih aku apa mama aku 

lupa tapi aku mikir meneh 

PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Kalau menurutmu 

kamu lebih sering 

membantah 

terhadap perintah 

apa menurut? 

Menurut PD  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Pernah mebantah 

perintah kah? 

Pernah.  

Sama mama gak pernah...  

Ooh he’e ada lagi dulu 

waktu kuliah aku suruh 

di Surabaya aku gak mau 

trus akhire aku ngomong 

pah pah cece aja di 

kuliahin di cece mau 

mosok akugak di 

kuliahin  

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Kamu memilih 

psikologi ini 

sendiri? 

Heem.  

Karna apa aku yo gak tau 

mungkin karena impianku 

hal yang mulia gitu aku 

 

 

 

HR  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+ 
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pengen membantu anak-

anak brokenhome 

 

Menurutmu kamu 

berhasil melewati 

masa-masa sulit 

mu apa tidak? 

Iya… PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+ 

Saat ini udah dulu 

ya mbak nanti 

kalau ada yang 

kurang-kurang 

saya hubungi lagi 

Oke siap    

 

KETERANGAN  

+++ : sangat sering muncul 

++ : sering muncul 

+ : muncul 
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LAMPIRAN 6. VERBATIM SIGNIFICANT OTHER SUBJEK 2 

Verbatim Significant Other Subjek 2 

 

Hari/tanggal : Kamis, 20 Desember 2018 

Waktu  : 16.21 WIB  

Durasi  : 00.24.38 

Tempat  : Mc. Donald  

 

 

Pertanyaan Jawaban KODING Tema yang di 

ungkap 

Inten-

sitas 

Selamat siang kak, 

mbak ini temen 

deketnya Kristin 

ya? 

Siang, iyaa    

Namanya siapa? 

Boleh pake nama 

samaran boleh 

pake nama asli? 

EK    

Kira-kira udah 

brapa lama 

berteman sama 

Kristin? 5 tahun? 

4 tahun, 4 tahun lebih, 

belum ada mungkin 4 

setengah lah 

   

Seberapa deket 

mbak sama,... 

mangsudnya tu 

sahabat banget 

atau gimana, 

kemana-mana 

bareng atau 

gimana? 

Satu,.. satu geng di 

kampus sih, jadi 

kenalnya kan dari 

masa kuliah jadi 

kenalnya juga nggak 

akrab banget, terus 

kan satu geng sama 

beberapa orang sama 

dia terus akhirnya satu 

kos bareng, jadi makin 

lama jadi makin deket 
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Satu kos bareng tu 

artinya satu kamar 

bareng atau,..? 

Nggak, satu tempat 

kos tapi beda kamar 

   

Oh gitu, brarti 

mbak satu jurusan 

juga sama kristin 

ya? Psikologi ya? 

Iya, iya, satu kelas     

Mbak bisa ceritain 

dikit nggak tentang 

latar blakangnya 

kristin tu kaya 

gimana?  

Mbak tau ceritanya 

tentang orang tua 

tirinya kristin kaya 

gimana? 

Kalo Kristin itu kalo 

pas awal masuk 

kuliah tu diem 

banget, kaya pas 

awal masuk kuliah itu 

buat ngomong dia 

nggak brani gitu, 

bahkan kalo sama 

satu geng dia juga 

diem gitu nggak 

banyak ngomong, 

tapi lama-lama 

karena dia masuk 

psikologi juga, 

kuliahnya dituntut 

untuk banyak 

ngomong terus dia 

juga ada keingian 

untuk berkembang, 

jadi dia lama-lama 

mulai bisa untuk 

bergaul untuk lebih 

akrab lagi makin 

terbuka. 

nhah makin lama 

makin terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(h. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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akhirnya dia cerita 

tentang keluarganya 

itu, kalo ternyata 

keluarganya, orang 

tuanya kan udah 

bercerai sejak 3 atau 

4 SD, terus kan dia 

ikut papahnya, tapi 

setelah kakaknya 

nikah terus dia jadi 

lebih sering sama 

cecenya, 

 cecenya ada di 

Surabaya, papahnya 

kan di Rembang, kalo 

mamanya udah nikah 

lagi, sama adeknya 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

Jadi mama yang 

kandung nikah 

lagi? Terus ppa 

kandungnya juga 

nikah lagi? 

Iya papahnya juga 

udah nikah lagi, jadi 

dia sering sama 

cecenya jadi 

kalaupun ke 

Rembang dia ikut ke 

rumah saudaranya, 

nggak ikut ke rumah 

papah dan mama 

tirinya 

 

 

 

 

DS  

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

++ 

Pernah dateng ke 

keluarganya kristin 

nggak? 

Kalo ke keluarganya 

nggak sih, soalnya dia 

sendiri juga jarang, 

jarang sama 

keluarganya, dia 

lebih sering sama 

 

 

PL  

 

 

DS  

Tahap 

penerimaan diri 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 

 

 

++ 
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cecenya sih, tapi 

akhir-akhir ini dia kan 

udah punya pacar 

jadi dia kan udah 

mulai dikenalin 

kekeluarganya sih 

sama ibu tirinya itu 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Oh jadi udah mulai 

terbuka ya, terus 

kalo menurut mbak 

sendiri perlakuan 

mamanya ke kristin 

itu seperti apa sih? 

Katanya ada 

perbedaan sih kalo 

kata dia, atau 

bagaimana? 

Kalo dia sama mama 

tirinya dia, kalo dari 

ceritanya dia ya, 

nggak tau juga 

karena ngak pernah 

ketemu, jadi 

mamanya kalo di 

depan papanya dia tu 

kaya baik gitu, tapi 

kalo dibelakang 

papanya tu, ya 

ampun, jahat ya kalo 

menurutku karena 

sampe dikata-katain 

kamu tu bla bla bla 

bla, dasar, pokoknya 

tu omongan yang 

kasar yang tidak 

selayaknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(h. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kasar tu, kasar 

keras atau 

misuh? 

Ehm,,.. bahasa 

jawanya ni ya kasar 

misuh lah, 

bahasanya yang 

kasar 

 

 

SE 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

++ 

Itu langsung atau 

telepon? 

Langsung, telepon 

juga, langsung ya 
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gitu, telepon ya gitu, 

tapi kalo didepan 

papahnya itu sok ya 

gitulah sok manis 

gitu, tapi kadang sih 

kalo lagi baik ya baik 

banget, itu sih katanya 

 

SE  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

++ 

Mood swing gitu? Ehm, nggak, nggak, 

mood swing deng. 

Kalo mood lagi baik 

ya baik, kalo mood 

nya lagi nggak baik 

ya kristinnya yang 

dimarah-marahin 

 

 

 

SE  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

++ 

Dulu waktu awal-

awal gitu kristin 

pernah cerita 

tentang mama 

tirinya atau nggak? 

Mama ku tu gini 

gini gini lho 

Pas awal sih nggak, 

agak tertutup gitu 

orangnya tapi pas 

udah lama udah 

temenan akrab juga 

kan jadi udah gitu 

sih, apa lagi sejak 

satu kos gitu, dulu 

kan kosnya beda, 

kalo sekarang kan 

satu geng ada 

beberapa yang sama 

kan, jadi sering 

diskusi, cerita-cerita, 

curhat, quantity time 

nya lebih banyak 

 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Brarti sejak kuliah 

dia udah punya ibu 

tiri ya?  

Iya    
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Nha sekarang 

dilihat nih, 

terkadang kalo 

kristin lagi ada 

masalah gitu 

ngaruh nggak to ke 

hal yang 

bersangkutan 

dengan 

perkuliahan? 

Mungkin tiba-tiba 

jadi  sulit dalam 

pertemanan atau 

jadi lebih sulit 

konsentrasi kaya 

gitu? 

Kalo dia sih, pernah 

kalo dulu diem jadi 

nggak keliatan kalo 

diem karena 

biasanya atau 

diemnya karena ada 

masalah. Cuman 

karena makin lama 

makin kenal makin 

akrab jadi keliatan 

kalo dia diemnya 

karena dia ada 

masalah sama diem 

yang megang 

biasanya diem.  

Cuman kalo lagi 

ditanya, memang kan 

nggak selalu terbuka 

ya kadang-kadang, 

ya ini lagi ada 

masalah gitu doang, 

cuman entar 

ditungguin sebentar 

nanti dia cerita 

sendiri, kaya cerita 

tadi tu mamaku 

telepon, papanya 

masuk rumah sakit, 

papanya kan 

ngelarang ibu tiriny 

buat ngasih tau 

kristin tapi ibu tirinya 

ngasih tau kristin, ibu 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

SE   

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(h. 52) 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

++ 
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tirinya telepon 

ngasih tau kalo 

papanya dirumah 

sakit. Ya jagain 

papanya sih, mungkin 

itu lagi baik, kalo lagi 

baik sih memang kaya 

gitu 

Kalo lagi jahat? Ya dikata-katain 

kristin nya 

SE  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Kalo waktunya itu 

lebih banyak 

dikata-katainnya 

atau lebih banyak 

baiknya? 

Kalo akhir-akhir ini 

sih baik sih mereka, 

soalnya kristinnya 

juga makin dewasa, 

jadi kalo mamanya 

baik ya dia baik  kalo 

mamanya jahat ya 

dia mulai ngelawan, 

nggak yang cuman 

diem, jadi kalo 

sekarang udah 

nggak terlalu banyak 

konflik sih kayanya 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(h. 52) 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo pas ada 

konflik gitu, dia itu 

tipe yang kaya 

gimana sih, tadi 

kan udah bilang 

kalo diem dulu 

baru cerita, dia aka 

cerita kira-kira 

berapa lama 

Biasanya dia tu 

ngabarin ke cecenya 

dulu, jadi misalnya 

ada omongan 

mamanya yang 

nyakitin kaya gitu, 

dia nanti pasti 

ngabarin ke cecenya 

dulu.  

 

 

 

DS 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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setelah ada 

masalah dan cerita 

ke orang lain? 

Kadang cecenya tu 

nanti telepon ke 

papahnya, ya kurang 

tau sih, kadang 

ngabarin cecenya dulu 

terus papanya nanti 

tanya, tadi kenapa, 

gimana, gitu tapi dia 

juga jarang-jarang 

cerita karena kan 

papanya juga belum 

tentu percaya atau 

gimana kaya gitu, 

bakal kaya gimana 

menindaklanjuti 

omongannya kristin 

kaya gitu. 

Kalo sekarang, ada 

masalah langsung 

cerita sih, “masak 

tadi mamaku 

telepon” gini, gini, 

gini, gini, atau 

semisal masak to 

papaku begini, begini 

langsung ada cerita, 

karena kan satu kos 

juga jadi kalo lagi 

makan, lagi suwung  

ya tiba-tiba cerita aja 

gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

Kalo saat ini 

menurut mu dia 

Keluarga sih. Kalo 

sama temen dia 

PL  

 

 

 

+++ 
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lebih cenderung 

meniliki masalah 

dengan keluarga 

atau dengan 

temana-teman? 

orangnya baik kok, 

temennya banyak 

juga. Nggak melulu 

sama satu geng 

terus, soalnya dia 

juga ikut UKM gitu, 

temnennya juga 

banyak, udah pinter 

bergaul kok dia 

sekarang 

 

 

 

 

PD  

Tahap 

peneriman diri 

 

 

 

 

+++ 

Udah pinter 

bergaul hahhaha, 

dulunya nggak 

bagus bergaulnya? 

Iya, dulunya kan 

pendiem, introvert 

gitu jadi kurang ada 

temen. Kalo 

sekarang udah 

banyak temen 

PL  

 

 

 

PD  

 

Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

 

 

 

+++ 

 

Kalo sekarang 

masalah yang 

biasanya dialami 

kristin yang ada di 

dalam keluarga 

yang membuat 

mamanya bersikap 

nggak bagus ke 

dia? 

Nggak tau sih tiba-tiba 

aja mamanya, nggak 

tau, ya dari 

omongannya sih, kalo 

persoalannya sih 

kristin biasanya 

nggak cerita soalnya 

kristinnya juga udah 

males sama mama 

tirinya jadi paling 

bilang mama ku to 

tadi bilang begini ig, 

terus aku bilang ke 

ceceku terus ceceku 

bilang ke papaku ya 

cuma kaya gitu aja, 

tapi kalo masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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utamanya sih nggak 

diceritain 

Jadi cuma bagian 

tertentu aja? 

He,e ini ini gitu, ngasih 

tau cerita umumnya 

aja soalnya dia 

ceritanya ke cece nya 

   

Brarti cecenya 

sebagai batu 

loncatan aja? 

Kadang dia juga 

langsung cerita ke 

papanya sih, tadi 

begini, tapi kalo 

menurut dia nggak 

terlalu penting dia 

keep sendiri nggak 

yang diomongin, 

soalnya udah biasa 

ya, apa ya, udah 

biasa lah bertahun-

tahun kaya gitu 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 

Pernah melihat 

perlakuan kristin ke 

mamanya gitu 

nggak, kan tadi 

pernah bilang kalo 

udah males sama 

mamanya, nhah 

malesnya itu 

sampe kaya 

gimana? 

Masih hormatin sih 

dia, walau 

gimanapun kan itu 

masih mama tirinya 

ya dia tetep respect 

lah kalo sama mama 

tirinya gitu, yo walau 

kadang kalo malem 

telfonnya nggak 

diangkat atau pergi 

ke Surabaya nemuin 

cecenya 

 

 

 

PD  

 

 

 

PL  

 

 

DS  

(h. 62) 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

 

 

++ 

Tapi tanpa 

sepengetahuan 

mamanya gitu? 

Hemm    
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Kalo orang yang 

biasanya 

mendukung Kristin 

tu siapa aja? 

Selain temen-

temennya 

Selain temen satu 

geng, pacarnya 

DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Pacarnya 

mendukung? 

Iya, karena pacarnya 

juga dari kerluarga 

yang broken jadi bisa 

saling mengerti  

 

DS  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(h. 61) 

 

++ 

Jadi temen satu 

geng, pacarnya 

terus paling 

cecenya gitu ya? 

Iyaa,..  

DS  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 

Terus cara kristin 

mengatasi 

masalah kalo saat-

saat ini 

bagaimana?  

Dia kan udah kelar 

ya skripsinya, nha 

itu awal-awal 

menghadapi 

skripsi gimana? 

Bingungan, 

panikan, atau 

gimana? 

Dia gampang agak 

putus asa sih, jadi dia 

butuh dimotivasi, 

kaya ayo kamu tu bisa 

kaya gitu, semangat, 

ayo kamu pasti bisa, 

masak kaya gitu doang 

kamu mau nyerah.  

Terus dia bilang iya 

iya, tapi ini tu susah, 

terus kalo udah dia 

liburan, nha itu 

moodboster nya dia 

tu ya liburan , kalo 

udah slesai liburan 

dia pasti langsung 

semangat lagi buat 

nykripsi 

 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Pernah nggak to 

karena sangking 

kesenengannya 

liburan malah jadi 

lupa nykripsi? 

Ehmmm, kaya sih 

nggak, soalnya dia tu 

tertata orangnya, 

tertata gitu, jadi dia 

udah punya planing. 

Soalnya kan motivasi-

nya dia itu ada 

saudara kan yang 

sudah lulus jadi 

mamanya tu kadang 

bandingin sama dia  

 

PH  

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

++ 

Itu saudara tiri atau 

kandung? 

Entah ya saudara tiri 

apa kandung oh lupa 

ya,.. saudara tiri 

kayaknya, oh iya 

bener, kan ada 

saudara tiri dari 

mamanya gitu nha 

anaknya itu udah 

wisuda, dia tu 

seumuran sama 

kristin dan udah 

wisuda jadi kaya 

dibanding-bandingin 

gitu, ini lho sudah 

lulus, sudah wisuda, 

udah kerja, gajinya 

segini, kamu kok 

belum. Jadi kaya gitu 

motivasinya kristin 

buat selesaiin 

skripsinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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Jadi bukan mbuat 

putus asa tapi jadi 

cambukan buat dia 

ya? 

Iyaa    

Ya bagus sih, kalo 

kristin lagi marah 

dia kaya gimana 

sih? Dia tau kondisi 

nggak kalo lagi 

marah? Terus dia 

kalo marah kaya 

gimana lebih 

meledak-ledak 

atau malah diem?  

Dia kalo marah tu,.. 

Dia tu kalo marah 

sama sedih beda 

yo,.. 

Kadang di gereja 

sampe beberapa kali, 

ya berdoa, bisa nyari 

olahraga yang 

ekstrim, pengen 

apatu, pengen panjat 

dinding atau apa tuh 

wall climbbing, out 

bond ya macem 

macem lah 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(h. 62) 

 

 

 

 

 

 

+ 

Itu pengen aja atau 

dilakuin juga? 

Ada yang dilakuin juga 

wall climbing kan terus 

liburan juga, terus kalo 

marah ya udah 

marah banget diem, 

nggak marah yang 

teriak-teriak gitu, 

beda pokoknya 

marahnya dia tu beda 

dari orang lain yang 

teriak-teriak  

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+ 

Jadi marahnya dia 

tu diekspresikan 

tapi ke arah yang 

Iyaa, terus basket 

juga, dia kan anak 

basket, marahnya tu, 

pokonya dia harus 

 

 

 

MR  

 

 

Tahap 

penerimaa diri 

 

 

 

+ 
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lebih bagus gitu 

ya? 

menghabiskan 

tenaganya dia  

Terus kalo tadi kan 

marah nih, kalo 

sekarang dia itu 

akan putus asa 

kalo kenapa, 

dalam saat seperti 

apa dan betuk 

keputus asaan itu 

kaya gimana? 

Aku liat dia putus asa 

ni beberapa kali 

waktu dia putus 

cinta, waktu dia 

ngadepin mama 

tirinya juga, waktu 

skripsi juga dia 

pernah putus asa. 

Tapi kalo dia putus 

asa sih ya itu aja dia 

diem, liburan, terus 

nanti dimotivasi 

sedikit dia pasti balik 

lagi kok, gampang 

sih dia 

 

 

 

DP  

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaa diri 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+++ 

Brarti dia lebih 

sering putus asa? 

Langsung diatasi 

atau dia nglokro 

sek atau pie 

Dia langsung diatasi 

sih, cuman memang 

butuh waktu buat 

mencharge tenaga 

gitu lho 

 

PH 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Okee kalo sedih, 

dia gimana bisa 

mengukapkan rasa 

sedih?  

Biasanya karena 

apa? 

Ya dia kalo sedih 

nangis, itu pasti, dia 

kalo curhat tu tiba-

tiba cerita terus 

sambil nangis gitu  

 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Pasti dia 

menangis? 

Kalo udah sedih 

banget dia nangis, 

iya sih nangis dia 

sering, kalo curhat di 

kos gitu kan  

 

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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Nangisnya sampe 

seperti apa? 

Ya nangis gitu, dia 

cerita sambil nangis, 

berair aja  

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Oalah biasa gitu 

ya, kalo dia itu 

sering mengalami 

kecemasan/kepani

kan gitu nggak sih? 

Cemas iya, panik ya 

kalo nanggapin hal-

hal tertentu panik sih, 

tapi ya nggak 

selebay, kaya orang 

normal biasa sih 

 

 

PH  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Oke, kalo seneng 

dia seneng 

ngapain aja niih? 

Terus cara dia 

mengekspresikan 

kesenangannya 

dengan apa? 

Hehe, senengnya dia 

ya cerita gitu sih, 

pergi ke Surabaya ke 

ceceya ke papahnya  

 

PH  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Sepele ya 

senengnya, haha 

Kalo selama mbak 

sma kristin itu 

mbak pernah liat 

dia depresi atau 

nggak? 

Depresi, kayanya pas, 

dulu pas sebelum se-

kos bareng dia lebih 

sering depresi sih, 

pernah kaya gitu pas 

diputusin pacarnya, 

nggak mau makan, 

nggak mau minum, 

tapi setelah dia dikos 

bareng, kan bareng-

bareng jadi lebih apa 

ya, bisa saling 

memotivasi, saling 

menguatkan 

daripada waktu 

sendirian, terus dia 

juga sekarang dia 

 

 

 

 

DP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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udah punya pacar 

baru kan yang juga 

baik kan jadi dia 

sekarang punya 

kehidupan yang lebih 

baik 

Sekarang kan. 

Kalo waktu dia 

depresi apa dia 

mengalami 

kesulitan tidur atau 

konsentrasi gitu 

nggak? 

Iyaa, konsentrasi sih 

kolo ditanyain dia 

jadi kaya “haa,.... 

apa,...” gitu karena 

ngalamun kayaknya 

 

 

DP  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+ 

Oh jadi nggak 

nyambung gitu 

ya,.. 

Terus selama 

mbak kenal dia nih, 

mbak pernah tau 

dia memiliki 

pemikiran negatif 

tentang 

kehidupannya dia 

atau ngga? 

Ehmmm nggak sih 

tapi dia pernah mau 

bunuh diri, dulu sih 

ceritanya, nggak tau 

kapan pas 

kejadiannya, 

pokonya dia pernah 

mikir buat mau 

bunuh diri, tapi kalo 

cerita sekarang tu lucu 

hehehehahaha, kalo 

dulu itu kan kaya 

prihatin tapi kalo 

sekarang itu malah 

lucu, jadi kalo ada 

masalah apa sedikit 

itu, ndang bunuh diri 

kono hahah ndang, 

ndang, malah dijadiin 

bahan guyonan gitu, 

 

 

 

DP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

(h. 62) 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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soale kan dia juga 

udah makin dewasa 

kan jadi bukan hal 

yang bisa buat 

depresi, stressornya 

mungkin lebih 

banyak tapi juga bisa 

mengatasi lah 

Selama ini kalo dia 

punya masalah dia 

akan menarik diri 

dari dunia luar atau 

tidak? 

Iya, seperti liburan 

itu, menurutku cara 

dia untuk menarik 

diri sih, soalnya, 

diakan bilangnya 

liburan kaya dirumah 

cecenya, itu mungkin 

dia jenuh dengan 

kehidupannya yang 

disemarang atau 

yang di Rembang 

jadinya dia pergilah 

liburan jadinya ke 

Surabaya atau keluar 

negri  

 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri  

 

 

 

 

 

++ 

Apa dia 

mengurung diri 

atau 

bersosialisasi? 

Tetep bersosialisasi 

sih kan bahasanya 

tetep beda, kalo dia 

mulai stress 

omongannya tu dah 

mulai ngawur dah, 

kaya di grup 

omongannya udah 

mulai ngawur terus 

mulai  share yang 

 

 

 

 

 

 

 

DP  

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



232 
 

gak penting, gak 

penting itu berarti dia 

mulai udah lagi ada 

stress 

Kalo selama ini dia 

ceria tu pernah 

cerita dengan 

nada mengancam 

gitu nggak?  

Atau menghina 

mamanya, kaya 

mungkin 

ngrasani atau 

gimana gitu 

Kayanya pernah deh, 

ya wajar lah ketika 

mamanya lagi jahat 

dia bilang “ oh titeni 

kowe” kaya gitu-gitu, 

cuman ya omongan 

doang paling ya “ 

dasar ya mama tiri 

jahat banget” gitu 

doang 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Paling Cuma 

dimulut aja gitu ya, 

kalo perintah 

terhadap 

mamanya nih dia 

itu lebih sering 

membantah atau 

menurut? 

Heemm,.. 

Pokonya menurut 

yag dia bilang nih 

perilakunya dia itu 

menyesuaikan 

dengan ibu tirinya, 

kalo mamanya jahat 

dia juga jahat, bisa 

jadi lebih jahat tapi 

kalo mamanya baik 

dia juga bis ajadi 

lebih baik.  

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

++ 

Jadi jahate ki piye 

ki mangsude? 

hahah 

Ya brani nglawan lah, 

membantah kalo 

nggak ya cuman 

diem kaya nggak 

digubris 

 

 

PD  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Lebih dijar-jarke 

gitu ya? 

Udah males dia tu 

udah capek. 
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Mamanya tu kaya 

banyak omong manja 

terus banyak maunya 

kalo sama papahnya. 

Jadi misalnya mau 

pergi kemana gitu 

harus sama papahnya, 

harus di hotel ini di 

hotel itu 

PD  Tahap 

penerimaan diri 

++ 

Ohh jadi yang 

minta mamanya, 

yang lebih megang 

kendali dikleuarga 

itu mamahnya? 

Iyaa, iyaaa, yaa    

Terus kalo 

perlakuan 

mamanya ke kristin 

sendiri sebenernya 

papanya tahu 

ngga? 

Dia pernah cerita sih 

satu kali, aduh aku 

lupa kejadiannya, 

terus dia pernah bilang 

mamah tu tadi 

pernah bilang gini,.. 

gini,.. aduh akutu lupa 

yo soalnya kejadian 

jahatnya itu udah 

agak lama kalo 

sekarang udah agak 

membaik. 

Mungkin kan karena 

papanya kristin itu 

kan lagi sakit ya, nha 

mungkin mereka itu 

sedang bersinergi 

untuk kesembuhan 

papahnya dia  

 

 

 

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Terus gimana? Kan papanya udah 

menikah lagi nih 

nhah cecenya itu 

ngajak kristin 

kerumah saudaranya 

terus pas mau keluar 

dari rumah itu 

cecenya bilang 

papah mau pilih kita, 

kita itu mangsutnya 

kristinnya sama 

cecenya atau  pilih 

dia mamah tirinya, 

terus papahnya kan 

nggak bisa jawab 

apa-apa 

  

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Akhirnya? kan terus akhirnya 

cecenya pergi ngajak 

kristin sama barang-

barangnya semua ke 

rumah saudaranya, 

jadi ya tinggalnya 

selama ini di rumah 

saudaranya itu 

 

 

 

PL 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Papahnya tapi tahu 

kristin dirumah 

saudaranya? 

Tau, sampe 

saudaranya itu 

bilang, ya ampun kok 

kasian banget to 

kalian kok sampe 

kaya gini 

 

 

DS  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(h. 62) 

 

 

++ 

Dikasihani ya hehe Iya hahaa, kok 

sekarang jadi kaya 

gini, tapi papanya 
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tetep nggak bisa 

milih kan dia tetep 

dirumah itu sama ibu 

tirinya, sampe itu 

papanya yang sakit 

karena itu, tapi kan 

akhirnya cecenya 

ehmmm di Surabaya 

dan menikah di 

Surabaya Kristinnya 

tetep tinggal di 

rumah saudaranya 

itu.  

 

SE 

 

 

 

 

 

 

DS 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

++ 

Di Rembang juga? Iyaa iyaa, tetep di 

Rembang tapi tetep 

tinggal sama 

saudaranya itu, 

nggak serumah sama 

papa mamanya 

 

 

PL  

 

Tahap 

Penerimaan Diri 

 

 

+++ 

Tapi kadang-

kadang ke rumah 

itu? 

Iya kadang-kadang 

tapi nggak nginep. 

Jadi kalo mereka ke 

Rembang dateng 

kerumahnya sehari 

tapi nggak nginep, 

terus pulang ke 

rumah saudaranya itu 

terus tidurnya disitu, 

terus baru sekali dia 

nginep waktu 

pacarnya dikenalin 

ke orang tuanya  

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 
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Pacar yang baru 

ini? 

Iya nginepnya 

dirumah papahnya  

PD  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Papahnya 

menerima hal itu? 

Kalo mamahnya? 

Ya menerima sih, kalo 

mamanya ya kurang 

tau sih 

   

Sementara itu dulu 

aja ya nanti kalau 

ada yang lain saya 

hubungi lagi ya 

mbak 

Ya ya     

KETERANGAN  

+++ : sangat sering muncul 

++ : sering muncul 

+ : muncul 
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LAMPIRAN 7. VERBATIM SUBJEK 3 

Verbatim Subjek 3 

 

Hari/tanggal : Jumat, 19 Oktober 2018 

Waktu  : 17.54 WIB  

Durasi  : 01.08.12 

Tempat  : Mc. Donald  

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang di 

ungkap 

Inten-

sitas 

Selamat sore,.. 

Bisa dijelaskan 

dulu aja 

identitasnya, 

namanya siapa? 

Sore, Fenia  Identitas  

Jenis kelaminnya 

pasti perempuan 

ya? Haha umurnya 

berapa? Kalo saat 

ini pekerjaannya 

apa nih? 

Pendidikannya? 

SMA kelas 3 kan 

ya?  

Iya kak, hehe umurnya 17 

tahun, masih sekolah 

kak, iya tinggal akhir 

PK Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+ 

Tanggal lahirnya  

kapan sih? Aku 

juga maret kok dek 

hahaha 

26 Maret 2001    

Pekerjaan orang 

tuanya saat ini 

apa? Kalo mama? 

Papa wirausaha, kalo 

mama dulu pegawai swasa 

   

Ceritai dulu deh 

dek, latar 

belakangnya 

Mama itu meninggal 

kena kanker, apa terus 

menikah lagi sama temen 

 

SE 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 
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gimana? Dulu 

sebenernya papa 

itu menikah lagi 

karena apa? Maaf, 

sebelumnya mama 

itu meninggal atau 

bercerai sama 

papa? 

gerejanya, ya sama yang 

sekarang itu 

(stres 

emosional h. 

75) 

Pada saat itu, 

waktu mamamu 

meninggal itu 

perasaannya 

seperti apa?, 

meninggal karena 

apa? Dijelaskan 

atau nggak sama 

papa? 

Dulu kan masih kecil, jadi 

dijelasin tapi cuman tau 

kalo kena sakit kanker 

doang nggak dijelasin 

kanker itu apa 

 

 

SE 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Dan pada waktu itu 

saat papa menikah 

lagi, minta ijin ke 

kamu dulu nggak? 

Waktu itu kelas 

brapa sih? Brarti 

udah inget dong 

kalo kelas 5 

Nggak, aku pas itu nggak 

papa, waktu itu masih 

kelas 5 SD, udah ngeh gitu 

 

PD 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penerimaan 

diri h. 73) 

 

++ 

Apakah kamu 

datang ke 

pernikahannya 

papa? Dari 

keluarga? Anak 

kebrapa sih?  

He’e, nggak, dari keluarga 

nggak sih, anak ke dua dari 

dua bersaudara, cewe 

cewe 

   

Ada penyesalan 

setelah papa 

Ada, ya nggak enak aja, 

nggak enak, tinggal 

 

PL 

(Penolakan h. 

73) 

 

+++ 
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menikah? 

Kenapa? Coba 

jelasin kenapa? 

sama orang tua tiri itu 

nggak enak. Pas terakhir- 

terakhir itu ngrasa ada 

kaya pilih kasih gitu, kan 

dia juga bawa anak juga 

 

 

 

MR 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+ 

Ohh mama bawa 

anak, jadi (maaf) 

duda sama janda? 

Terus lebih deket 

sama anak mama 

yang mana nih, 

kaka atau 

adeknya? 

Pembagian usia 

kaka-adeknya 

gimana? 

Iya, bawa 2 anak, iya udah 

gitu, anaknya kan cowo-

cowo, saya deketnya sama 

yang kecil sih, cowoknya 

itu lebih tua daripada kaka 

saya jadi itu cowonya, 

kakak saya, saya, terus 

cowo 

   

Masih sering 

kontak sama kaka 

atau adeknya? 

Saling menyapa 

nggak? 

Nggak, tapi kalo sama 

adek masih kan satu 

gereja, jadi kadang 

ketemu, nggak ya cuma 

ketemu aja 

   

Pada saat itu 

pernahkah kamu 

memikirkan jangka 

panjangnya punya 

mama tiri? 

Nggak pernah, karena kan 

itu masih kecil juga 

   

Lebih deket 

dengan keluarga 

pihak mama tiri? 

Dulu awalnya pernah 

deket, tapi kalo sekarang 

nggak, kan jarang buat 

ketemu juga 

   

Awlanya dulu deh, 

apakah kamu tau 

alasan papa untuk 

Mungkin kan, kalo 

menurut pandangan 

saya tu kalo cowo tu 
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menikah lagi? 

Kenapa tidak 

memilih untuk 

menjadi single 

parent? 

nggak bisa sendirian gitu 

lho kak, jadi butuh 

cewek, tapi kalo cewe 

sendirian tu mungkin 

masih bisa, masih bisa 

masak dan sebagainya, 

kalo cowo mungkin mikir 

anaknya juga 

 

PH 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Nha dulu waktu 

mama meninggal, 

kamu pernah 

melihat papa 

depresi? dan 

perilakunya 

berubah ke kamu? 

Iya, tapi kalo ke saya 

nggak, yang pasti lebih 

posesif, lebih menjaga diri 

 

 

  

Terus perubahan 

sikap apa yang 

kamu rasakan 

sebelum memiliki 

ibu tiri dan sesudah 

memiliki ibu tiri? 

Nggak, dulu saya deket 

sama papa terus 

semenjak menikah saya 

jadi nggak begitu deket 

 

 

SE 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Kok jadi menjauh 

kenapa? Eh kalo 

mau nangis nggak 

papa, mungkin 

ddengan 

meceritakan ke 

orang lain kmu jadi 

lebih lega, ini 

rahasia kok dan 

nggak perlu malu 

karena saya juga 

Ya itu apa, dulu tu papa 

juga pengen anak cowo, 

dengan punya saudara 

cowo kan dia juga harus 

mbagi kasih sayangnya, 

ya saya juga nggak 

merasa kekurangan 

kasih sayang juga, paling 

saya ceritanya sama 

pembantu yang udah ikut 

mama saya dari sebelum 

 

 

SE 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

(stres 

emosional h. 

75) 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 

 

 

 

 

+++ 
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memiliki masalah 

yang hampir sama 

saya lahir, jadi tau saya 

dan keluarga saya 

DS +++ 

Ceritanya sama 

mbaknya aja? 

Saling share, cerita 

apa aja sih kalo 

sama mbaknya? 

Ya, cerita tentang temen, 

kalo saya kenapa-kenapa 

dirumah itu saya juga 

cerita, kalo mama saya 

kasar sama saya mbak 

itu juga tau, terus hal-hal 

yang disembunyiin sama 

mama saya yang dulu 

mbak juga tau, cerita 

tentang papa juga 

 

 

 

 

 

DS 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalo kamu cerita 

gitu, mbaknya 

memberi 

tanggapan seperti 

apa? 

Ya dia lebih mbelani 

saya, ya dibilang “yang 

sabar” gitu aja 

DS Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Terus kita balik lagi 

kepertanyaan ya? 

Ada perubahan 

nggak nih? 

Nggak, kalo jadi pendiem 

nggak, sama aja cuman 

ya jadi nggak berani 

cerita sama orang lain 

tentang keluarga 

 

 

PL 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

++ 

Kenapa lebih 

menutup diri 

tentang keluarga? 

Ya saya nggak bisa, saya 

nggak mau kalo orang 

lain tau masalah saya, 

saya nggak mau 

 

PL 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

terus kalo gini deh, 

orang pasti kan 

punya suatu 

perasaan kalo 

ditekan, ditekan 

terus, lama-lama 

kan akan 

Nggak, karena saya itu 

selalu cerita ke mbak, 

dan mbak itu tau semua 

ceritanya yang disitu 

(dirumah) jadi tanpa 

ceritapun mbaknya udah 

tau 

 

 

 

DS 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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membludak, 

meledak, nha 

kamu pernah 

nggak merasakan 

perasan yang 

seperti itu? 

Hemm, kalo 

seandainya ada 

perasaan itu, atau 

gelisah gitu apa 

yang biasanya 

kamu lakuin? 

Doa, berdoa    

Sering berdoa ya... 

haha 

Kalo kamu 

mengalami hal 

apapun baik itu 

buruk menurutmu 

siapa yang 

mendukung kamu 

selama ini? 

Mbak sama keluarga 

mama yang dulu 

DS Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Seberapa deket 

kamu dengan 

keluarga mama 

yang dulu? 

Ya paling kalo ada ulang 

tahun, keluarga jadi 

kumpul-kumpul  

 

DS 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kalo dengan 

keluarga mama 

yang sekarang ini? 

Ya beda ya, rasanya tu 

beda, tiat keluarga itu kan 

beda kalo mama yang tiri 

itu keluarga yang lebih 

gimana ya, kalo 

guyonannya banyak yang 

kasar, ya apa mugkin 

keluarganya banyak yang 
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cowok ya, kalo keluarga 

dari mama yang dulu lebih 

banyak ceweknya 

Kasar seperti apa? 

Lebih ke kasar 

verbal (volume 

keras, misuh, 

bertengkar), atau 

kasar fisik? 

Ya kasarnya tu kaya 

bercengkar, piye ya kaya 

kasar anak cowo, plak plek 

gitu lho  

   

Ohh iya iya aku 

paham, kalo 

sekarang nih, 

kamu merasakan 

ada perbedaan 

hubunganmu 

dengan keluarga? 

Kalo mama yang dulu itu 

kalo tahun baru 

kerumahnya engkong 

(kakek) kalo sekarang ya 

jarang. 

Kalo keluarga mama 

yang sekarang itu ya 

nggak terlalu suka aja sih 

 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri  

 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus kalo 

hubunganmu 

dengan teman-

temanmu apakah 

ada peredaan? 

Mungkin ada 

teman yang 

konplain gitu “ kok 

sekarang kamu 

lebi pendiem sih 

fen?” atau gimana 

gitu 

Ya nggak sih, cuman 

pernah dulu kan waktu 

masih ada mama kan 

diajak main sama temen ya 

nggak jauh-jauh, kan 

temen rumahnya juga 

nggak terlalu jauh jadi 

masih bisa kalo main 

sampe agak malem, tapi 

setelah nggak ada mama 

jadi nggak dibolehin. Ya 

boleh tapi nggak sape 

malem paling ya sampe jan 

6 sampe 8 gitu 

   

Ohh dibatasi 

jamnya, kalo sama 

Omongannya kasar PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 
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mama tiri kaya 

gimana to? Terus 

orangnya seperti 

apa? 

Kasar sampai 

seperi apa, sampai 

membuat kamu 

menangiskah? 

Kalo boleh tau 

sekasar apa? 

Iya, ehmm, ya banyak sih 

Cuma gara-gara ehmm, 

saya kan sudah ditinggal 

mama dari kecil ya jadinya 

untuk pekerjaan rumah kan 

saya nggak begitu paham, 

karena ada mbak juga ya, 

jadi kalo ada piring nggak 

dicuci gitu dia ngomel-

ngomel, nek bahasa 

makan itu kan makan 

biasa ya, dia nek bilang 

tu “mbadhok”, saya tu 

awalnya nggak bisa 

bahasa jawa kaya gitu, 

semenjak sama mama 

saya itu saya tu jadi 

ngerti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penolakan h. 

72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Itu kasarnya sama 

kamu aja atau 

sama cicik juga? 

Sama cicik saya lebih 

parah, karena lebih 

berontak cicik itu, dia kalo 

dari awal memang udah 

nggak suka  

   

Bukan berfikir 

negatif ya, cicik 

pernah berfikiran 

untuk minggat dari 

rumah nggak? 

Kamu diajak? 

Iya. Nggak diajak sih, 

cuman cici bilang aja sama 

papa terus pas itu papa 

mbelani cicik sih  
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Masalahnya 

kerena apa waktu 

itu? 

Apa ya, udah lupa saya    

Kalo masalah 

dengan mama, 

biasanya karena 

masalah yang 

seperti apa? 

Kesalahpahaman 

atau hal sepele? 

Ya hal-hal sepele, ya kaya 

pekerjaan rumah, 

padahal kalo yang cowo 

tu beda gitu lho kak, jadi 

dia mbelanine ya bilang 

kalo anak cewe sama 

anak cowo tu beda ya 

kaya gitu 

 

 

 

MR 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Marah h. 73) 

 

 

 

++ 

Beda kaya piye? Jadi kan kalo cewe 

memang tugase kaya itu, 

kalo cowo nggak, kan dia 

mbawa anak cowo to kak  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi menurutmu 

mama tetep 

mbelani anaknya, 

terus kalo 

perlakuan papa 

beda nggak? Kan 

anak juga nambah 

kan? 

Iya pernah sih, kalo dulu 

itu kan belanja bulanan 

sama saya sama cicik 

juga, nha kalo sekarang 

sama mama ya 

belanjanya sama mama 

jadi kaya, gimana ya kaya 

anak kecil biasanya beli 

jajan terus nggak beli 

kan rasanya kaya gimana  

 

 

 

 

 

MR 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Marah h. 73) 

 

 

 

 

 

++ 

Oh iri... kalo 

anaknya mama 

juga nggak diajak? 

Kamu protes 

nggak? 

Nggk diajak, diem aja sih    

Sedekat apa kamu 

sama papa? 

Ya sering ikut ke tempat 

kerja juga, ya cerita tapi 

kalo cerita tentang cowo 
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juga ndak, paling cerita 

tentang temen-temen 

doang 

PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Nggak pernah 

cerita, “pah ini ada 

yang lagi ndeketin 

aku” gitu? 

Nggak, nggak brani, 

soalnya nggak boleh juga 

   

Memang dikasih 

target kelas brapa 

baru boleh 

pacaran? hahaha 

Nggak tau hehehehe    

Menurut kamu, 

setelah memiliki 

ibu tiri 

kehidupanmu 

menjadi lebih baik 

atau menjadi lebih 

buruk? Kenapa, 

jelasin sedikit apa? 

Lebih buruk, ya nggak 

enak aja, ya nggak enak 

kalo sama orang tua tiri 

kan nggak enak 

 

 

PL 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penolakan h. 

72-73) 

 

 

+++ 

Gini deh, kamu 

sama mama tirimu 

deket nggak sih? 

Awalnya deket, 

pertengahan udah nggak 

PD 

PL  

Tahap 

penerimaan diri 

++ 

+++ 

Kenapa? Sikap asli 

kaya gimana nih? 

Sifat aslinya lama-lama 

keliatan, ya awalnya baik 

terus lama-lama jadi 

kasar sering mbentak-

mbentak gitu, 

omongannya kasar gitu 

aku nggak suka 

 

 

 

PL 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(Penolakan h. 

72-73) 

 

 

 

+++ 

Kamu cerita ke 

papa? Kalo mama 

kasar gitu pas ada 

papa atau nggak? 

iya pas nggak ada papa. 

Ya dia tu jadi semakin 

beraninya pas nggak ada 

papa gitu 

 

SE 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 
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Kamu cerita lagi 

nggak ke papa kalo 

kamu semakin 

diperlakukan 

kasar? 

Nggak, ceritanya tu ke 

mbak tapi mbak tu mesti 

cerita ke papa 

 

DS 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Setelah mama 

nggk ada ini 

(bercerai) merasa 

lebih bersyukur 

atau nggak? Kok 

malah bersyukur 

kenapa? Lebih 

bahagia setelah 

bercerai? 

Ya hehehe, orang juga 

ngomongnya kalo papa 

malah tambah genit pas 

udah cerai 

   

Apa kamu pernah 

tau apa yang 

membuat papa 

sampe geram 

dengan perilaku 

mama? 

Ehmm, ya kalo itu aku 

nggak tau 

   

Terus kalo 

menurutmu papa 

ada rencana mau 

menikah lagi atau 

tidak? 

Nggak, katanya mbak sih 

nggak 

   

Kalo menurutmu, 

seberapa persen 

kamu mengenal 

dirimu? Dari 1-

100% 

70% mungkin PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Lalu yang 30% 

siapa yang 

mengenal dirimu? 

Mbak DS Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 
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Okelah, kalo cita-

cita atau impian 

deh, sekarang ini 

kamu memiliki 

impian yang 

seperti apa? 

Kalo sekarang sih aku 

kepinginnya menejemen 

atau tehnik sipil sih 

 

HR 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(harapan yang 

realistis h. 74) 

 

++ 

Kalo dipilih lagi 

kamu lebih 

merujuk kemana? 

Manajemen atau 

tehnik sipil? 

Pengennya lebih ke 

tehnik sipil sih, tapi 

pengenya di UNS, 

Surakarta 

 

 

HR 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Lagi nih, kan kamu 

pengen masuk 

tehnik sipil, 

menurutmu 

dengan 

kemampuanmu 

yang saat ini 

apakah kamu 

merasa bisa 

masuk ke sana? 

Kalo dari yang kemaren 

liat-liat keliatannya 

sampe sih 

 

HR 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 

Berprestasi ya? Ya lumayan sih, nggak 

juga 

HR Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

++ 

Kenapa sih kok 

pengen masuk ke 

manajemen atau 

tehnik sipil? 

Memang sudah 

sesuai dengan 

passionmu? 

Ya kan pengennya yang 

hitung-hitungan, awalnya 

pengen akutansi terus 

kalo dipikir-pikir akutansi 

tu lulusannya udah 

banyak, kemaren 

psikotes 2 kalipun 

disarankannya ke 

manajemen sama tehnik 

 

 

 

HR 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

++ 
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fisika, tapi kalo mau 

masuk tehnik sipil masih 

bisa sih. 

Tapi kok semuanya 

disarankan ke manajemen, 

hasilnya, temen saya tu 

hampir semua dapetnya 

hampir sama ya, kan ada 

tiga pilihan gitu, saya  

disarankannya di bisnis, 

manajemen, tehnik sipil, 

akutansi, lha pada awalnya 

pada manajemen bisnis 

Ya mungkin rata-

rata pesertanya 

memiliki hasil yang 

hampir sama, kan 

itu berdasarkan 

hasil psikotesnya 

jadi nggak bisa 

bohong, jadi kalo 

misalnya tes 

melamar pekerjaan 

juga sama, kalo di 

tes dan hasilnya 

sudah keluar itu 

untuk mengetahui 

apakah orang yang 

melamar kerja itu 

cocok untuk kerja 

di perusahaan 

tersebut, gitu sih 

dek. Kalo sekarang 

Ngejarnya sih PTN 

(Perguruan Tinggi Negri) 

tapi kalo nggak bisa ya 

ke BCA, kan pakenya 

sistem tendang yang 

rangking 10 besar, kuliah 

tapi langsung kerja, itu 

nantikan ada psikotes 

juga terus interview nya 

2x. Dia dapetnya 

sertifikat gitu 

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

++ 



250 
 

kamu masih 

pengen ngejar di 

UNS? 

Oh iya kan 

akhirnya kamu kalo 

nggak mau ambil 

thnik sipil atau 

manajemen, nha 

sebenernya kamu 

pengen jadi apa? 

Sebenere dulu mau 

arsitek tapi nggak bisa 

nggambar jadi nggak jadi  

 

HR 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

++ 

Tehnik sipil kan 

nggambar juga? 

Iya tapi kan ada 

contohnya lebih fokus ke 

perhitungannya daripada 

ke gambarnya 

 

 

DS 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Ok lanjut, kalo 

orang tua nih, 

mendukung nggak 

kamu mau masuk 

teknik sipil atau 

manajemen? 

Yaa papah bilangnya kamu 

mau masuk mana aja yang 

penting papa Cuma bantu 

uangnya 

   

Papa nggak 

menyarankan 

kemana gitu? 

Nggak sih papa kan dulu 

lulusannya SMA tok jadi 

nggak mudeng apa-apa 

   

Papa kan 

wirausaha, nggk 

bilang “kamu 

masuk manajemen 

aja nanti bisa bantu 

papa disini” pernah 

kaya gitu nggak? 

Nggak sih    

Okeeyyy lanjut ke 

pertanyaan yang 

lain dulu deh, 

Kalo disekolah 

masalahnya pertengkaran 

kecil mbek temen lah, 
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masalah apa sih 

yang biasa kamu 

alami baik di 

sekolah, rumah, 

lingkungan? 

karena ehmm kan ada 

temen yang nggak bener 

to, ada temen yang bicara 

dibelakang  

Memang kamu 

pernah diomongin 

dibelakang? Kok 

bisa tau? 

Pernah, nggk sengaja lihat, 

diomongin kok lebih deket 

sama ini, kan kalo sama 

temen, kadang ada yang 

cemburu temen kalo 

temennya ada yang lebih 

deket sama temennya 

yang lain 

   

Terus gimana kalo 

udah gitu? Adakah 

upaya biuat lebih 

cepet baikan? 

Tak diemin aja nanti tu 

pasti mbalik sendiri og, ya 

diomongin aja “ kamu tu 

kenapa” terus dijelasin 

juga kalo temen tu nggak 

cuman satu tok jadi nggak 

papa kalo mau sama 

temen yang lain juga 

   

Hal itu menyulitkan 

kamu dalam 

belajar nggak? 

Nggak sih    

Kalo di keluarga 

nih, biasanya 

masalahnya apa 

sih? 

Keluarga, banyak, kaya 

masalah yang dirumah 

sering ribut masalah 

sepele 

 

PL 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Seperti apa? 

Pekerjaan rumah 

gitu? 

Iyaa terus ya, kadang 

masalah finansial juga 

ada, jadi ya Cuma 

dibilangi kalo biar lebih 

hemat gitu 

 

 

SE 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

++ 



252 
 

Dibilanginnya 

dalam keadaan 

baik atau kasar? 

Ya kalo pas itu baik sih    

Hingga saat ini 

apakah ada 

perkataan dari 

papa maupun 

mama yang masih 

kamu ingat? Yang 

sangat baik atau 

buruk buat kamu? 

Kalo yang buruk udah 

nggak sih, udah lupa juga. 

Kalo yang baik waktu 

terima hasil UN waktu itu 

Cuma papa sih ya bilang 

kalo bangga gitu 

   

Waktu itu 

perasaanmu 

gimana? 

Ya seneng aja    

Lebih sering punya 

masalah dengan 

keluarga atau di 

lingkungan teman? 

Lebih di keluarga sih, ya 

tapi kan hampir setiap 

hari tu pasti ribut dan 

nggak langsung sehari 

tok jadi berlanjut-

berlanjut sampe 

beberapa hari jadi ya gitu 

 

 

 

PL 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Rumah panas 

dong? hahahha 

Iya sih PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Kalo mama marah 

apa yang akan 

kamu lakukan? 

Masuk kamar aja, males 

aja sih 

PD Tahap 

penerimaan diri 

++ 

Males kenapa? Ya males aja kak, iya 

jatuhnya kaya aku yang 

salah, jadi aku tinggal 

keatas terus masuk ke 

kamar dah gitu  

 

 

PD 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Pernah 

dibandingkan 

Nggak sih, kalo beda ya 

pernah, banyak, dulu tu 
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dengan anak yang 

lain? Atau 

mendapat 

perlakuan yang 

berbeda? 

mama sering beli jajanan 

gitu terus dimasukin ke 

kamar yang cowo 

MR Tahap 

penerimaan diri 

++ 

Dikamar anaknya? 

Biar apa? Tau dari 

mana? 

He,e, ya aku nggak tau 

yang tau mbak, ya 

diceritain mbak 

   

Mbak berarti nggak 

suka sama mama 

ya? 

Iya, mbak lebih mbelani 

aku sama cicik 

DS Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Kamu tau nggak 

alasan mbak kok 

lebih sayang sama 

kamu? 

Ya mungkin udah kenal 

lama dari belum aku lahir 

dan dari kecil udah 

ditinggal mama juga  

 

DS 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kalo selama ini 

bagaimana cara 

kamu mengatasi 

masalah? Baik 

dirumah atau di 

luar? 

Lebih ke doa aja sih PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(pemahaman 

diri h. 74) 

+++ 

Religius yaa, apa 

hanya berdoa 

saja? Tidak ada 

upaya apapun? 

Iyaaa, yang kalo 

disekolah lebih deket lagi 

sama temen, terus kalo 

udah tau dia sikapnya 

gini aku harus gini gitu. 

 

 

PH 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Jadi lebih 

intropeksi dan 

memperbaiki diri 

ya? Kalo masalah 

di keluarga selain 

dengan berdoa 

Iya.  

Pas saat itu ya berdoa aja 

sih kak 

 

PH 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 
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dengan upaya 

apa? 

Orang 

kepercayaan yang 

sering membantu 

kamu? 

Mbak, temen, kak Grace, 

papa juga sih  

 

DS 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(dukungan 

sosial h. 74) 

 

+++ 

Brapa temen yang 

deket? Kalo cicik? 

Dua, ya deket pergi 

bareng Cuma ya sering 

bertengkar  

 

DS 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kalo perlakuan 

cicik ke kamu kaya 

gimana? 

Dia juga diem aja, 

orangnya lebih diem 

   

Oke, kamu akan 

merasa marah 

ketika ada apa? 

Kalo dibohongi, kalo 

orang yang ngomong 

kasar aku juga nggak 

suka 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Kasar yang seperti 

apa? 

Ya kasar gitu, kaya 

misuh, kasar gitu lah 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Kalo mama pernah 

misuh? Karena 

apa? 

Pernah sih kalo misuh PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Terus kalo lagi 

seneng nih 

biasanya karena 

apa? 

Banyak, ya kalo sama 

temen seneng. 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Kalo diajak main 

temen sama 

keluarga, lebih pilih 

mana? 

Tem,.... eh ya nggak juga 

deng. 

Kalo diajak main buat 

seneng-seneng tu ya 

sama temen. Tapi kalo 

sama keluarga kan 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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nggak ada yang 

seumuran jadi kalo 

ngobrol tu ya nggak 

terlalu tahu bahasannya 

juga 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

Oke mundur sedikit 

ya. Kalo 

komunikasi 

didalam keluarga 

itu lebih ke pasif 

atau aktif? 

Yang sekarang atau dulu? 

Ya aktif sih biasa 

   

Yang masih ada 

mama dong, sering 

bercengkrama 

atau lebih kalo pas 

ada perlunya aja? 

Ya nek pas pekerjaan 

rumah tok sih, nggak 

sering 

PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Mama sering 

menasehati kamu 

nggak sih? Dengan 

cara seperti apa 

kalo dinasehati? 

Jarang tapi ya pernah, 

beberapa kali aja, ya kalo 

menasehati biasa aja 

   

Beberapa kali aja 

menasehatinya? 

Kan sudah lama 

to? 

Iya sudah 5 tahun    

Oke deh kalo 

sedih. Biasanya 

karena apa dan 

seperti apa kamu 

menangapi 

kesedihanmu? 

Ya dikamaarr... 

Ya karena, jarang sih kalo 

yang sedih banget,  

   



256 
 

Kecewa? Memang 

kalo dikamar 

sedih ngapain aja 

sih? Nangis gitu? 

Nggak sih. Pernah 

nangis, karena apa ya 

lupa aku 

   

Terus dulu deh, 

cara kamu 

berperilaku ke 

teman atau 

kekeluarga? Kalo 

cerita lebih enak ke 

siapa? 

Sama aja. 

Cerita tentang apa? Kalo 

tentang temen yang 

lainnya ya cerita ke 

temen tapi kadang cerita 

ke keluarga, cerita ke 

cicik sama mbak juga sih 

 

 

 

 

DS 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 

Nggak ada 

perbedaan dari 

temen ke 

keluarga? 

Nggak ada    

Ini kan ita sedikit 

mundur ya, dulu 

karena kamu 

masih kecil dan 

belum terlalu 

paham kan kamu 

setuju-setuju aja 

dengan pernikahan 

papa, kalo 

sekarang ini 

pernah nggak 

kaya kamu 

merasa ingin 

marah atau 

gimana? 

Pernah sih, ya karena 

mamanya nggak baik aja, 

ya karena pilih kasih juga 

 

PL 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Pernah nggak 

untuk mencoba 

menghubungi 

Nggak sih, kalo berdoa 

pernah, nggak terlalu 

 

TM 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+ 
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mama atau bilang 

sesuatu ke mama 

kalo mama lebih 

baik ke aku, aku 

juga ingin lebih 

baik? Kalo 

berdoa? 

inget kalo itu, kan udah 

lama 

Kamu menutup 

diri untuk cerita 

tentang keluarga 

dengan temanmu 

atau tidak? 

Ya,.... cerita tapi ya 

nggak semua, cuman 

temen yang sangat kenal 

aja cerita 

 

PL 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Tanggapannya 

temanmu waktu 

kamu cerita 

gimana? 

Ya mereka cuma ngomong 

sabar aja gitu  

   

Kamu puas 

dengan 

tanggapan yang 

diberikan 

temanmu itu? 

Ya nggak, kadang kan 

nggak cerita semuane 

jadi ya nggak semuanya 

tau 

 

PL 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Di awal pernikahan 

papa dulu kamu 

pernah 

mengalami 

depresi atau 

tidak? 

Ndak deh kayanya, kan 

masih kecil jadi biasa aja 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Pada saat itu 

pernahkan kamu 

berdoa untuk 

memiliki kehidupan 

yang berbeda? 

Atau nyeletuk 

Kalo berdoa pernah biar 

punya kehidupan lebih 

baik, tapi kalo cerita ke 

temen kaya gitu nggak 

TM Tahap 

penerimaan diri 

(tawar-

menawar h. 

73) 

+ 
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sama temen kalo 

seandainya nggak 

punya mama tiri 

gitu? 

Kamu menerima 

mamamu atau 

tidak? Kenapa? 

Ya nggak, ya kaya mama 

saya cuma satu 

PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Kalo seandainya 

ternyata 

kedepannya papa 

mau menikah lagi 

kamu setuju atau 

nggak? 

Bagaimana cara 

kamu bicara ke 

papa? 

Nggak, ya udah bilang 

nggak usah aja, papa juga 

nggak mungkin mau lagi 

kayanya 

PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Tapi ada perasaan 

pengen mama tiri 

balik lagi? 

Nggak pengen sih PL Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kamu pernah 

mengancam orang 

lain atau nggak? 

Nggak, tapi kalo  guyonan 

pernah  

   

Menghina orang 

lain? Atau 

menggunjing, 

menjelek-jelekan 

atau 

membicarakan 

orang lain atau 

mama? Kenapa? 

Kalo menghina nggak sih, 

kalo membicarakan 

mama dibelakang pernah 

sih sama mbak, ya 

karena omongannya 

yang kasar, mbak kan tau 

sendiri kalo mama saya 

yang dulu nggak pernah 

kasar 

 

 

 

PL 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Kalo kamu diminta 

tolong mama, 

Kadang kalo males ya 

nggak, tapi kalo pengen 

 

PL 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 
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sering menurut 

atau membantah? 

ya nurut, tapi jarang 

jarang 

Kalo menurutmu 

kamu ini sering 

marah nggak sih? 

Karena apa? 

Iya, emosian kayanya, 

kalo liat orang nggak cepet 

tu lho, kaya ledha-ledhe 

gitu nggak suka  

MR Tahap 

penerimaan diri 

++ 

Seadandainya 

kamu dibicarain 

dibelakang kamu 

marang nggak? 

Marang yang 

seperti apa? 

Marah, ya kalo udah ya 

udah. 

Ya gimana ya, orang tu 

pasti tau kalo aku lagi 

marah, diem cuma terus 

males sama orangnya 

 

 

 

 

MR 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

++ 

Pernahkah kamu 

merasa cemburu 

terhadap papa 

atau mama? Atau 

temen? 

Kalo sama temen ndak sih, 

kalo sama mama 

mungkin yang belanja 

itu, kalo sama mama 

ndak sih udah lupa 

 

 

MR 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

++ 

Oke deh, kalo 

perasaan benci 

kamu benci sama 

apa sih? 

Sama binatang, yang kecil-

kecil gitu sih, yang nggilani 

kaya cicak, kecoak gitu 

   

Sama dong saya 

nggak suka cicak 

hahaha, waktu 

punya mama tiri, 

saat ada masalah 

sama mama 

sempat mengalami 

kesulitan tidur atau 

nggak? 

Nggak sih    

Lha kalo habis 

dimarahin mama 

nih pernah jadi 

Nggak, ya kalo dimarahin 

paling Cuma masuk ke 

kamar, nangis, tidur, 

 

 

DP 

Tahap 

penerimaan diri 

(depresi h. 73) 

 

 

+ 
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susah konsentrasi 

gitu nggak? 

habis itu kalo udah ya 

udah 

Pola makan biasa 

juga? 

Biasa aja hehehe    

Tapi dengan 

seperti itu apa 

kamu jadi capek 

atau lelah dengan 

keadaan? Cara 

mengetasinya? 

Iya pernah, biasanya 

dengan pergi sama temen. 

Paling ya jalan-jalan tapi 

kalo udah malem ya 

pulang 

 

 

DP 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+ 

Terus?? Ya nanti kan kalo jalan-

jalan pulang udah capek 

jadi kalo sampe rumah ya 

langsung tidur 

DP Tahap 

penerimaan diri 

+ 

Terus masalahnya 

nggak diselesein 

dong? 

Mau selesai atau 

nggak luweh gitu? 

Nggak dibiarin aja 

He,e 

DP Tahap 

penerimaan diri 

+ 

Setelah dimarain 

atau karena 

perlakuan orang 

tua ada nggak 

yang sampe 

membuat kamu 

putus asa? 

Nggak pernah    

Pernah ada 

pemikiran negatif? 

Nggak pernah, kalo cicik 

pernah mau pergi dari 

rumah 

   

Kamu itu mudah 

cemas nggak sih? 

Ya kadang, kaya kalo tes 

aja 
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Menurutmu 

seberapa berharga 

dirimu dimata 

papa? 

Ehmm,... berharga ya, 

cuman papa tu orangnya 

jarang marah, cemas aja 

kalo aku belum pulang 

gitu ya nunggu didepan 

tapi ya diem tok 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Papah galak nggak 

sih? 

Nggak galak tapi kalo 

sama orang ya galak 

kadang-kadang 

   

Papa pernah tiba 

tanya keadaanmu 

atau tidak? 

Nggak papa pasti tanyanya 

ke mbak aja 

   

Kalo dikritik orang 

kamu akan 

menerima atau 

tidak? Apa kamu 

menerima semua 

kritikan? 

Iyaa, tapi ndak semua, 

kan ada yang bener ada 

yang nggak, kan dia 

ngritik itu kan karena 

ngliatnya di satu sisi 

doang  

 

PH 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(pemahaman 

diri h. 74) 

 

+++ 

Lha kalo setelah 

kamu dikritik apa 

yang akan kamu 

lakukan? 

Ya lebih intropeksi diri 

aja 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Pernah memberi 

pujian ke orang 

lan? Dalam hal 

seperti apa? 

Pernah, kalo nilainya 

bagus atau kalo dia ulang 

tahun keliatan cantik gitu 

   

Kalo punya 

masalah kamu 

akan seperti apa? 

Langsung 

dihadapi, diem 

dulu baru dihadapi, 

diem dulu 

Ya diem dulu lalu 

menghadapi, karena kan 

biar nggak emosian 

PH Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 
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dibiarkan terus 

menghilang, atau 

seperti apa? 

Kalo seandainya 

kamu memiliki 

perasaan marang 

atau seneng atau 

perasaan apa gitu 

lah kamu kan 

berekspresi seperti 

apa?  Contoh 

seneng nih kamu 

akan teriak, cerita 

ke temen atau ya 

dirumah masuk 

kamar ya ini aku 

seneng gitu? 

Ya kadang cerita ke temen 

tapi kadang ya biasa aja  

   

Kamu tipe yang 

orang yang dapat 

mengekspresikan 

sesuatu kapan pun 

atau sesuai 

dengan situasi? 

Iya, iya saya liat dulu    

Kalo contoh kamu 

dimarahin mama 

terus kamu 

langsung masuk 

kamar nangis 

tidur clear atau 

dengerin dulu 

masuk kamar 

gitu? 

Ya didengerin dulu  PD Tahap 

penerimaan diri 

++ 
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Udah deh itu dulu 

aja, udak capek 

juga kan pasti, aku 

udah tanya 

berlembar-lembar 

juga soale, ngelak 

juga to, nanti kalo 

ada pertanyaan 

saya tak kontak 

kamu ya? 

iyaa    

 

KETERANGAN  

+++ : sangat sering muncul 

++ : sering muncul 

+ : muncul 
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LAMPIRAN 8. VERBATIM SIGNIFICANT OTHER SUBJEK 3 

Verbatim Significant Other Subjek 3 

 

Hari/tanggal : Kamis, 24 Januari 2019 

Waktu  : 19.12 WIB  

Durasi  : 00.32.32 

Tempat  : Rumah  

 

 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang di 

ungkap 

Inten-

sitas 

Selamat sore, ini 

temennya Fenia 

ya? boleh tau 

namanya siapa? 

Sore, iyaa, Grace    

Usianya brapa ya? Aku diatasnya Fenia 

setahun sih, aku 18, ehm 

aku kaka kelasnya 

   

Kalo kedekatan 

nih, adek udah 

deket sama Fenia 

sela brapa tahun? 

Ehhhmm, deketnya sih 

sekitar 2 tahunan ini, Cuma 

kenalnya udah dari SMP 

gitu 

   

Oh jadi SMP dan 

SMA nya juga 

bareng? 

He’em    

Boleh diceritan 

nggak, fenia dulu 

pernah cerita 

tentang mama 

tirinya atau nggak? 

Ohhh, kadang sih kalo pas 

nyeplos gitu, tapi kalo udah 

bilang oh aku lupa, kan 

kalo aku pengen 

nyelubungin lebih dalem, 

dia pasti jawab lupa, ya 

gimana kalo dianya juga 

nggak mau cerita kan 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

+++ 
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Tapi pernah nggak 

dia cerita tentang 

mama tiri? 

Ya, pernah sih     

Tentang apa? Katanya eh pas mamaknya 

meninggal, waktu dia 

masih SD kayaknya 

papahnya tuh nikah lagi 

sama temen gerejanya. 

Katanya, katanya dia lho 

ya, aku nggak tau kenapa 

katanya dia omongannya 

mamanya tu kasar juga, 

sukanya tu, ya namane 

kaya gitu ya sukae mbek 

anake tok, nggak mbek 

anake soko papahe 

 

 

SE  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+ 

Oh gitu, jadi kan 

kenal Fenia sejak 

SMP, aaselama 

kenal itu ada 

perbedaan kalo 

pas fenia ada 

masalah nggk? 

Terus cerita ke 

kamu? 

Kalo perubahan sendiri 

sih, wong orangnya 

sendiri itu pendiem gitu 

lho, jadi ya nggak 

ngetoro 

 

PH  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

Nggak ngetoronya 

gimana ni, bisa 

diceritain? Tapi dia 

sering cerita nggak 

kalo dia ada 

masalah? 

Ehmmm, aku nggak tau 

pasti ya kak, soalnya waktu 

aku ketemu dia pas SMP 

kan eeeh, di pertemuan 

DG doang. Sedangkan 

kalo di SMA ini kalo 

ketemu ya pas, papasan 

dikantin terus cerita-cerita.  
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Wong namanya dulu kaka 

deket gitu lho, dan juga 

ketemunya kan di 

pertemuan agama gitu, 

kalo sekolah negeri kalo 

pertemuan agama harus 

jadi saudara ya, apalagi 

kita kan kristen 

Terus.. Ya gitu ya dari SMP dari 

yang dulunya kepisah 

setahun jadi akhirnya 

deket-deket lagi karena dia 

kan juga butuh bimbingan, 

mau UN gitu 

   

Kalo selama ini ni, 

orang yang deket 

sama fenia siapa 

aja sih? Kaya 

temen-temennya 

gitu lho? 

Eehhhhh, aku nggak 

terlalu liat pergaulannya di 

SMA ini, Cuma kalo di 

SMA ini kan beda, 

mangsudnya tu kalo kita 

masuk ke kelas masing-

masing tu beda, nha kalo 

udah masuk ke 

pertemuan baru cerita-

cerita. 

Tapi kalo di SMP tu 

temen deketnya Sharen 

itu, tapi dia sekarang di 

Jakarta. Tapi dia kalo 

cerita-ceritanya juga ke 

aku kaka kelasnya yang 

paling deket 

 

 

 

 

 

 

 

DS  

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Ohh gitu, kalo 

ditanya nih sudah 

seberapa jauh 

kedekatanmu 

dengan fenia,kira-

kira sampe seperti 

apa sih? 

Sampe kenal mantannya 

lah, haha 

 

DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+ 

Pernah main ke 

rumahnya fenia? 

Belum pernah    

Pernah diajakin 

nggak? 

Nggak     

Kalo fenia lagi ada 

masalah gitu dia 

akan menjadi 

seperti apa? 

Menjadi lebih diem, 

atau nggak mau 

sama temen atau 

gimana? 

Dia diem aja sih, dia 

orangnya mendem 

sendiri, jadi kalo ada 

masalah ya udah dia 

sendiri yang ngadepin. 

Jadi pernah ada nih suatu 

ketika, aku juga nggak tau 

ya kedeketan adek tirinya 

tu sampe kaya gimana, 

kan aku satu gereja tu 

sama fenia, nha terus 

habis slesai dari gereja tu 

entah fenia tu punya 

masalah sama mantannya 

atau gimana, adeknya 

sama mantanya itu 

bertengkar didepan 

mataku, tapi aku nggak tau 

maslahnya apa 

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri  

 

+++ 

Itu ngak cerita ke 

kamu masalahnya 

apa? 

Nggaak, dia Cuma kaya 

orang frustasi gitu, diem 

aja orangnya, wong dia 

 

MR  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 
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sampe bilang “wes lah 

karepmu” gitu 

Lha itu kamu 

nggak deketin dia 

buat tanya-tanya 

atau gimana gitu? 

Katanya kan deket 

Ya nggak kak soalnya 

mantannya itu deket sama 

saya 

   

Ohh jadi 

mantannya itu juga 

cerita kekamu 

tentang fenia itu 

kaya giman gitu 

ya? 

He’e     

Kalo menurutmu, 

fenia itu pengen 

jadi apa sih? 

Kayanya dia tu pengen 

jadi menejer, kalo dari 

ceritanya dia sih kak 

HR  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+ 

Udah ada usaha 

untuk kesana? 

Mulai daftar atau 

gimana? 

Kalo certianya ke aku ya 

dia tu pengennya baru di 

Universitas yang di 

Surakarta itu lho, entah 

apa namanya. Sebelas 

maret apa supersemar aku 

juga nggak paham  

 

 

HR  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+ 

Hahhaa, boleh 

diceritain sedikit, 

fenia itu pernah 

nggak sih cerita 

tentang 

keluarganya? 

Terutama tentang 

ibu tirinya? Terus 

kalo dimarahin itu 

Ehmmmm, kalo itu sih 

katanya dia ibu tirinya 

sering ngomong kasar ke 

dia, ya kaya umpamanya 

apa ya, oh ya bilang 

makan ya baik baik aja 

lah makan tapi itu kalo 

ibu tirinya ngomongnya 

mbadog, ya kalo aku sih 

mbadog biasa aja wong 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+ 
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fenia jadi sampe 

seperti apa? 

aku wes gede, cuman kan 

mungkin waktu itu dia 

masih kecil ya, jadi ya dia 

kebawa sampe gede gitu 

Brarti sampe 

sekarang masih 

sedih ya kalo 

dibilangin 

mamanya kaya 

gitu? 

Heem, iya dia juga nggak 

bisa dikasarin to 

orangya. Kan aku satu 

perkumpulan DG ya sama 

dia ya, nha kalo DG kan 

harus tegas ya, ya aku 

harus melupakan sejenak 

diriku yang humoris ini, ya 

kalo dia buat salah ya 

aku mbentak dia, dan dia 

langsung nagis-nangis 

gitu, kan aku juga nggak 

tau 

 

 

 

PH  

(h. 76) 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Nangisnya kaya 

gimana? 

Ya nangisnya tu diem aja, 

jadi posisinya itu di tenda 

ya, dia nangis di tenda, 

dia terus njelasin ke aku, 

dia njelasinnya tu kaya 

presentasi ke aku gitu 

lho, jadi tanganya ikut 

gerak, cuman yo terus 

aku minta maaf karena 

aku paham lah posisine 

nde’en, mungkin dia juga 

trauma lah krungu suara 

banter keras kaya gitu  

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Okey kaya gitu ya, 

kalo kamu pernah 

liat fenia marah 

atau nggak? 

Nggak, sejauh ini sih 

nggak sih, belum pernah. 

Wong dia itu kalo marah 

sama nggak itu nggak 

ngetoro wong Cuma 

diem aja.  

Wong kalo kita lho ya 

kalo marah sama satu 

orang semuanya ikut 

kena, kalo dia marah sma 

satu orang ya marahnya 

sama satu itu tok 

 

 

PH  

 

 

 

MR  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

Kalo pas lagi sama 

temen terus lagi 

ada masalah gitu 

dia kaya gimana? 

Dia tu diem aja, ya 

memang orangnya diem 

aja gitu lho ya introvert 

gitu lho, ya lebih kaya 

menutup dirinya gitu 

 

PL  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

Kalo dilihat selama 

ini fenia lebih 

banyak cerita 

mengenai teman 

atau cerita 

mengenai 

keluarga? 

Dia lebih banyak cerita 

mengenai teman. Ehmm 

kalo temen itu sama temen 

satu kelasnya, ya aku 

nggak tau ya menyebut dia 

anak kecil atau nggak, 

soalnya yo kaya misalnya 

contekan itu, temennya 

nggak dikasih padahal dia 

bisa, nha itu, dia marah-

marahan, terus kadang dia 

“aku tu udah belajar 

gini.. gini.. tapi kok dia 

enak minta contek tok ke 

aku” oh kaya gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Lhoo fenia 

nyontek? 

Ya nggak, dia yang belajar 

temennya yang nyontek 

   

Oalah, dia itu 

pemarah nggak 

sih? 

Nggak sih, dia tu malah 

sabar gitu lho, malah 

koyo nrimo gitu, wong 

dulu itu pernah tak unek-

unekke ya Cuma diem 

sama nangis tok. 

 

SE 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+ 

Lho dalam hal apa 

kok diunek-

unekke? 

Ya itu acara apa ya? Acara 

api unggun itu kayaknya, 

disitu aku liatnya kok dia 

nggak kerja, wong ini acara 

angkatannya dia kok dia 

malah nggak kerja, aku 

nggak tau kalo posisine dia 

itu habis oprasi, jadi... 

Oh iya jadi dulu itu nggak 

tau kenapa sama mama 

tirinya kok dia sampe 

operasi usus 

   

Operasi usus apa? Ya nggak tau sih, itu 

operasi usus buntu atau 

apa, ntah karena 

kekurangan gizi atau 

gimana, atau memang 

ususnya yang sakit aku 

juga nggak tau, orang 

tuanya kurang perhatian 

sampe orang tuannya 

gitu, aku juga nggak tau, 

kok sampe kaya gitu 

 

 

 

PH  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

(h. 76) 

 

 

 

+++ 
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Ehmm kaya 

gitunya tu sampe 

kaya gimana, bisa 

dijelasin sedikitt 

aja? 

Ya sakit-sakitan gitu lho 

Ya kaya usus, typus, DB, 

jadi aku kalo liat dia tu 

wes kaya anak cilik 

melas gitu lho  

 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

+++ 

Lh klo seandainya 

fenia denger 

ceritamu ini dia 

akan marah atau 

tidak? 

Yo mungkin dia malah geli 

sendiri ya, ketawa dewe 

dan mungkin deen malah 

bercermin ya hahaha 

   

Ok itu tadi kan 

masalah sama 

temen diceritain 

ya, kalo dia cerita 

nih dia itu lebih 

sering punya 

masalahnya ke 

temen, keluarga 

atau siapa? 

Kalo sama keluarganya 

itu dia terlalu menutup 

diri ya kak jadi aku tidak 

bisa menjelaskan 

detailnya seperti apa, tapi 

kalo sama temen tu adem 

ayem aja, kecuali kalo 

udah nyakitin banget, 

mungkin kaya 

mantannya itu mungkin 

sampe sekarang masih 

didiemin sama dia 

 

PL  

 

 

 

 

MR  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

 

Mbak ini deket 

sama mantan nya 

ya? 

Temen, jadi bisa deket 

sama fenia karena 

mantannya juga 

   

Mbak tau nggak, 

fenia itu cerita 

tentang mama 

tirinya?  

Gapapa ini bersifat 

rahasia jadi yang 

tau Cuma mbk 

saya 

Ini,. Ehm aku nggak mau 

atau gimana ya,.. 

Yoo dia sih ngomongnya 

siapa to yang pengen 

punya bu tiri. Walaupun 

dia juga ngomongnya 

“aku tu nggak tau kalo 

papahku tu bakal nikah 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(h.75) 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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lagi, aku tu nggak tau” 

dia tu selalu kaya gitu. 

Nha itu aku juga kurang 

tau mboh dia itu bener-

bener nggak tau atau dia 

nggak mau tau aku 

kurang paham 

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Dia pernah bilang 

kaya gitu? 

Yoo, dia kan Cuma bilang 

kalo “aku nggak suka 

sama mamaku” kaya gitu 

PL Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Waktu cerita, fenia 

pernah cerita kalo 

marah sama 

mamanya karena 

suatu hal?  

Eehhmm, nggak marah 

sih cuman jengkel aja 

kayanya, ehm aku nggak 

bisa sih mbedain 

ekspresinya dia kalo lagi 

marah, jengkel atau apa, 

wong dia tu ya diem wae 

orange, kalo aku ngawasi 

dikelas tu temene dia tu 

cuman 2 tok gitu lho 

PH  

 

 

 

PL  

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

 

 

 

+++ 

Jadi kamu salah 

satu orang yang 

deket sama dia ya 

selain temen SMP 

nya itu? 

He’e, bisa juga aku kaka 

kelas yang paling deket 

sama dia 

DS  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+ 

Karena deket ya, 

pernah liat fenia 

stress gitu nggak? 

Baik itu karena 

ujian atau karena 

mamanya? Atau 

hal lain? 

Stress, aku belum pernah 

liat sih kak 
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Kalo selama ini 

pernah liat fenia 

jadi kurang 

konsentrasi atau 

gimana gitu?  

Kan tadi katanya 

sering ke kantin 

bareng ya? Jadi 

males makan atau 

pemikiran negatif? 

Dia lebih kaya pasif, 

dalam arti kaya di jar-

jarke gitu lho di luweh-

luwehke 

 

PD  

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

++ 

Terus kalo acara 

re-tret atau acara 

itu fenia panikan 

atau nggak? 

Nggak, dia malah lebih ke 

leda lede.  

Itu kan pas kita ada 

kegiatan diluar, itu tu 

hujan, kita semuanya tu 

lari, dia tu Cuma ya haah,.. 

haah,.. sambil jalan- jalan 

lemah gemulai kaya putri 

solo, kan kadang buat 

gemreget gitu ya.  

Cuman ya memang dia 

orangnya kaya gitu sih 

hahaha 

   

Lha kalo pas di 

gethak gitu, dia jadi 

cepet atau tidak 

mau ikut campur 

lagi?  

Kalo waktu itu dia 

langsung menyendiri 

dipojokan, dia tu nangis 

tapi kan nggak tau, terus 

ada anak lain bilang “kak, 

itu kak, fenia nangis” ya 

aku ya bilang heleh kenapa 

sih dalam kondisi seperti 

itu akupun berhak 

 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+ 
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nggethak karena kerjanya 

saat itu nggak bagus. 

Tapi habis tak tanyai itu 

malah dia itu minta maaf 

banget, kaya merasa 

bersalah banget gitu lho, 

padahal mangsudku 

kamu dari pada gini 

kamu ngerjain aja yang 

baik gitu lho, daripada 

kamu nangis gitu lho 

Cara mu 

menjelaskan ke dia 

gimana? 

Ya tak anggap aja dia 

adekku, tak jelasin atu-satu 

gitu, terus dia diem. 

Dia juga Cuma bilang “kak 

aku mina maaf kak,... aku 

minta maaf kak” sambil 

nangis gitu, aku nggak 

tau dia lagi sakit atau 

nggak tapi dia bilangnya 

tu aku sebenernya lagi 

sakit kak gitu, pas 

kegiatannya 

 

 

 

 

SE  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+ 

Kalo sosialisasi dia 

dengan temennya 

kaya gimana? 

Kayanya bagus-bagus aja 

sih, nggak perlu 

dideketkan dulu Cuma ya 

temennya itu ya itu itu 

tok  

 

 PL 

 

Tahap 

penrimaan diri 

 

+++ 

Jadi tidak mau 

dengan yang lain? 

Dia kayanya kalo udah 

nemuin satu yang cocok 

ya itu-itu aja 

PH  

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 
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Kemana-mana 

juga sama satu itu 

tok gitu? 

Heem    

Pernah nggak 

denger fenia 

mengancam, 

menghina orang 

lain?  

Ya nggak serius 

dilakukan sih tapi 

sekedar bicara  

Nggak sih, paling dia 

Cuma bilang gini tok “ 

hiiiiiiih” 

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Itu artinya apa? 

Hiiihh 

Jengkel kali kak MR  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Kalo ngrasani 

orang diblakang, 

pernah nggak? 

Ngrasani orang diblakang?  

Nggak deh  

   

Oke deh, balik dikit 

dulu ya, kalo ada 

masalah dia itu 

akan jadi mudah 

marah, mudah 

benci, atau mudah 

cemburu 

Mudah nangis hehhehe,     

Kalo nangis gitu 

cepet slesainya 

atau nggak sih? 

Kok kayanya 

menurut mbak ini 

fenia nangiis aja 

keidupannya 

Yaa, kalo cepet 

diklarifikasi tu ya cepet 

slesainya yo kak, 

mangsude kalo 

pendendam juga nggak 

ig, kalo ada masalah 

udah ya udah.  

Malah berkat nangis itu 

saya sama dia juga jadi 

deket 

 

 

 

PH  

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 
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Okey, itu kan 

tentang 

pertemanan nih, 

sekarang tentang 

keluarga nya dia, 

pasti fenia sering 

sedikit cerita kan, 

dia pernah 

membantah 

perintah orang 

tuanya nggak? 

Mama atau 

papanya? 

Ehmm, enggak. Tapi 

mungkin dia 

melakukannya dengan 

terpaksa. 

Kaya  misale dulu itu dia 

pernah cerita disuruh 

mamae apa gitu ya dia 

berangkat nggak nggrutu 

juga sih, tapi dia tu kaya 

merasa terpaksa gitu 

 

 

 

PD  

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

++ 

Kalo cemburu, dia 

pernah terlihat 

cemburu sama 

papahnya nggak? 

Aniii (tidak), dia itu kaya, 

kalo cemburu, cemburu 

itu malah karena kasih 

sayang antara mamanya 

itu. 

Kan mamanya itu kan 

juga punya anak sendiri 

kan. Nha perlakuannya 

itu kok beda antara 

mamanya sama anaknya 

sendiri, sama mamanya 

sama dia dan ciciknya 

 

 

MR  

 

Tahap 

penerimaan diri 

(h. 76) 

 

 

+++ 

Berbedanya 

sampe seperti apa 

sih kok dia bisa 

ceburu sampe 

kaya gitu? 

Kalo dia cerita tu nek 

misale mamanya beli 

jajan gitu, diumpetin 

dikamare anak’e, dia itu 

nggak dikasih gitu. 

Terus kalo sama anake 

dialus alusi sedangkan 

kalo ke dia nggak  

 

 

MR  

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

+++ 
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Alusnya gimana? 

Kan cowo kan 

Iya anaknya cowo, ya alus 

biasa 

   

Okey lah, kalo 

mbak ini pernah 

diceritain kalo dia 

nggak bisa tidur 

karena malemnya 

dimarahin 

mamanya, atau 

jadi nggak fokus? 

Hee’m aku tu pernah tanya 

ke dia rasanya punya ibu 

tiri tu kaya gimana, tapi 

dia tu cerita “aku tu kalo 

dimarahi gitu tu ya mung 

masuk kamar, berdoa 

sama Tuhan Yesus, 

semoa diberi 

pencerahan, kekuatan, 

sama nangis-nangis gitu, 

terus tidur” berarti dia kan 

nggak mengalami 

kesulitan tidur ya? Cuma 

nangis aja bisa tidur 

 

 

 

TM 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

(h. 76) 

 

 

 

+ 

Ya bener juga sih, 

mangsud saya itu 

bukan yang nangis 

terus tidur gitu dek 

hhaha, mangsud 

saya itu ada 

masalah apa yang 

berat karena orang 

tuanya sampe 

mengalami 

kesulitan tidur? 

Kaya depresi atau 

stress gitu. Kan 

kadang ada orang 

yang jad sering 

makan, males 

makan, cepet 

Oalah hahaha tak kirain, 

kalo dia mah tukang tidur 

masalahe ok hehehe. 

Dia itu pernah yang hujan 

tadi itu kan dia malah leda-

lede ngono. Terus pas ada 

masalah malah dia tidur 

sendiri di tenda kan ya 

gemes, pengen tak 

tendang tapi kok ya kasian. 

Ehm itu dia kalo lagi ada 

masalah malah jadi 

moody ya, orange ki kaya 

sering berganti-ganti 

mood 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH  

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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cape, males dan 

lainnya 

Biasanya karena 

apa?  

Apa kan drastis 

moody nya? 

Ya nggak sedrastis itu, 

Cuma kan pernah ya itu 

pertemuan kaya agama 

gitu, temen-temen yang 

lain udah pada slesai pada 

pulang gitu.  

Namanya habis acara kan 

aku masih mbenerin rol 

kabel yang buat halo halo 

(mic), lha itu temen-

temennya udah pergi, nha 

dia itu ngajakin aku “ kak, 

ke kantin yook” tak jawab 

heeem, kan aku masih 

sibuk sama rol kabelnya. 

Nha dia tu tiba-tiba diem 

dipojokan, ya Cuma diem 

wae kaya mbrambang-

mbrambang gitu. 

Terus kan tak tanyain “ lho 

kowe ki nopo” dia tu jawab 

“lha kaka nggak mau tak 

ajak ke kantin kok” ya aku 

Cuma merasa kok ini 

baperan banget to gitu 

   

Nih kalo fenia tau 

gimana ni? 

Haahaa dia udah tau saya, 

memang aku ceblang-

ceblung gini 

   

Nggak merasa 

beban kalo kamu 

kasar ke dia? 

Ohh dia tidak brani bilang 

gtu ke saya. 
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Kalo dia mau bilang tu ya 

dia kaya mbelai tangan 

saya, ya nggak mbelai sih 

lebih ke nepuk terus bilang 

“nggak gitu yo kak, aku tu 

nggak mau gini” jadi kaya 

alus banget gitu  

Lha kalo ada 

masalah gini, fenia 

mengahadapinya 

dengan cara apa? 

Langsung 

dihadapi, diemke 

baru dihadapi atau 

dijar-jarke aja? 

Dijar-jarke aja deh kak. 

Jadi tu dia ni nek cerita, 

kadang aku tanya, kamu 

tu ada masalah opo kok 

diem-diem wae, baru dia 

njawab “gini lho kak, 

temen ku tu kok  gini 

sama aku, aku tu kok 

merasa dijauhi, kalo aku 

deket sama ini salah, 

deket sama itu salah. 

Kaya gitu” 

Itu tadi namanya ngrasani 

ya? Brarti dia sering 

ngrasani haha 

 

PD  

Tahap 

penerimaan diri 

(h. 76) 

 

++ 

Terus, lucu ya 

hahahaha. 

Terus gimana, 

lanjut..? 

Ya gitu sampe temen 

ngrasani kan. Terus aku 

tanya lha terus nek kaya 

gitu meh gimana, cuman 

diem aja atau mbok 

gimanain fen? Ya dia 

jawabnya juga sama “ ya 

diem aja lah kak, nanti 

kan yo mbalik dewe” ya 

mungkin cara mngatasi 

 

 

 

 

PD  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

++ 
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orang beda-beda kalo dia 

lebih didiemke aja  

Didiemke aja tapi 

berharap kalo ada 

solusi ya? 

He’ee, hee’ee  

Satu lagi dia selalu berdoa 

kepada tuhan, menangis 

dan ketiduran hahaha 

   

Terus bagaimana 

dengan 

masalahnya? 

Bener-bener 

didiemin atau 

masih ikut 

campur? Kayo pas 

di DG atau apa gitu 

Yaaa kalo pas di DG itu 

untungnya dia nggak 

dikasih pekerjaan yang 

berat, jadi ya nggak terlalu 

masalah dengan kalo dia 

diem aja kaya gitu 

   

Nhaa ini kan 

tentang 

permasalahan aja 

nih, terus kalo 

mengenai 

keluarga, kalo 

dilihat fenia itu 

menerima 

mamanya nggak? 

Mama tirinya? Kayanya 

sih nggak, Soalnya dia 

sering nangis 

PH  Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

+++ 

Nangis gimana? Ehmm sekarang coba deh 

kakak bayangin kalo 

dirumah ada suatu 

keadaan dia sukanya 

mengurung diri, nangis, 

nangis sampe ketiduran, 

sampe aku pernah liat 

dia di sekolah matanya 

bengak karena nangis. 

Itu kan dia nggak 

 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

 

 

+++ 
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menerima perlakuan 

yang ada dirumahnya 

dia.  

Terus? Wong dia seneng cerita ke 

aku kalo aku dirumah itu 

lho kak langsung masuk 

ke kamar, lha npo 

ndadak langsung ke 

kamar, ya aku kan tidak 

merasakan seperti dia, 

merasakan apa yang 

dirasakan dia, dan aku 

baru tau setelah dia 

cerita kalo punya mama 

tiri dirumahnya itu 

 

 

 

PL  

 

 

 

 

Tahap 

penerimaan diri 

 

 

 

+++ 

Ohh percakapan 

dirumahnya dia 

juga pasif ya,,? 

Ya dia ngomongnya 

seperlunya tok 

PL  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 

Kalo orang 

kepercayaan yang 

mendukung fenia 

selain yang di 

SMP, 2 orang itu 

siap lagi?  

Terus mbak? 

Terus siapa lagi.. 

Kayanya pembantunya 

deh kak, soalnya dia ka 

punya pembantu udah 

lama banget, mulai dari 

mamahnya masih hidup 

dulu sampe sekarang 

papahnya menikah lagi, 

nggak ceritapun kan 

pembantunya tau, kalo 

apa aja yang dilakuin 

mamanya sama fenia  

 

 

 

DS  

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan diri 

 

 

 

+ 

Jadi mbak 

menyatakan kalo 

fenia belum siap 

Nggak deh kalo liat dari 

cerita sama kelakuannya 

dia. 

PL  Tahap 

penerimaan diri 

+++ 
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menerima 

mamanya ya? 

Memang setau 

mbak brpa lama 

fenia punya mama 

tiri? 

Brapa ya, 2 tahun apa 3 

tahun ya,.. lupa kak. 

Dari SD kelas 5 brarti 3 

tahun ya, aku ngrasa ya 

masih SMP soalya hahaha 

ya kalo sekarang 

fenia udah kelas 3 

SMA mungkin 

sekitar 5-6 tahunan 

lah. 

Iyya, sekitar segituan lah 

mungkin 

   

Ya segitu dulu 

saya tanyanya. 

kalo seandainya 

ada yang perlu 

saya tanyakan, 

nanti saya hubungi 

melalui chat ya, 

terimaksih. 

Okey deh kak    

KETERANGAN  

+++ : sangat sering muncul 

++ : sering muncul 

+ : muncul 
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