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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Analisis Keseluruhan Data 

 

Berdasarkan data-data yang telah didapat melalui wawancara  dan observasi 

kepada ketiga subjek dapat diketahui bahwa ketiga subjek tinggal di kos-kosan yang 

sangat dekat dengan sekolah sehingga ketiga subjek hanya berjalan kaki setiap 

berangkat sekolah. Ketiga subjek cukup terbuka mengenai kehidupannya sebagai 

pelajar perantau. Kemudian ketika menceritakan soal permasalahan yang dialami 

saat merantau, ketiga subjek memasang raut wajah sedih, kadang mengeluarkan 

nada tinggi ketika sedang marah.  

Keseluruhan subjek memiliki persamaan mengenai permasalahan yang 

kerap mereka alami. Permasalahan dalam hal menahan rasa rindu dengan orang 

tuanya  menjadi masalah yang serius bagi ketiga subjek. Bahkan ketiga subjek sempat 

menangis untuk bisa meluapkan rasa rindunya kepada orang tuanya yang jauh di luar 

pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yaitu ketiga subjek memasang 

wajah murung setiap kali mengingat orang tuanya di luar pulau Jawa masing-masing. 

Bahkan subjek C sempat menangis mengingat ibunya dan sempat melakukan video 

call dengan ibunya di sela-sela wawancara. 

Karakteristik resiliensi :  

a. Ketekunan (Perseverance) 
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Ketiga subjek memiliki persamaan karakteristik ketekunan yaitu sama-

sama mempunyai daya juang yang tinggi untuk rajin dan disiplin serta tanggap 

dengan tugas sekolah yang didapat di kelas. Subjek C terkadang merasa tertekan 

dengan banyaknya tugas sekolah dan tugas sekolah tersebut bertambah setiap 

minggunya. Upaya resiliensi yang dilakukan yaitu subjek C selalu berusaha untuk 

mengulang pelajaran dan langsung mengerjakan tugas ketika sudah dikasih oleh 

guru pada hari itu juga. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yaitu suasana 

kamar subjek C dipenuhi dengan buku-buku sekolah yang berserakan di atas 

tempat tidur karena C sedang mengulang pelajaran yang di dapat di kelas sambil 

menunggu kedatangan peneliti.   

Untuk subjek R dan N awalnya sering bermalas-malasan dan 

mengerjakan tugas sekolah tidak maksimal sehingga nilai akademiknya selalu 

rendah. Namun seiring berjalannya waktu, subjek R dan N sudah memiliki inisiatif 

untuk mengubah dirinya menjadi rajin dan disiplin untuk mengerjakan tugas 

sekolah dengan mencontoh teman-teman sekolahnya yang memiliki inisitatif yang 

tinggi terhadap tugas sekolah. Subjek R dan N juga sudah mulai mempunyai 

bayangan akan masa depan mereka dan mulai berusaha untuk mwujudkan 

impiannya. Subjek R memiliki impian kuliah di luar negeri bidang pariwisata, maka 

dari itu, subjek R belajar bahasa inggris utuk persiapan kuliah di luar negeri, 

sedangkan subjek N memiliki impian kuliah di bidang seni menggambar, dan 

terkadang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara tugas sekolah dan hobi 

menggambarnya tersebut. Maka dari itu, upaya resiliensi yang dilakukan adalah 

mencoba untuk membagi waktu agar bisa mengerjakan keduanya. Senin sampai 
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jumat mengerjakan tugas sekolah, kemudian weekand dan hari libur fokus 

menggambar.   

Selain itu, subjek C dan N masih memiliki rasa takut untuk bisa 

beradaptasi di lingkungan baru. Untuk subjek C, merasa takut untuk memulai hal 

baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, upaya resiliensi yang dilakukan 

yaitu subjek C mencoba untuk menonton video atau membaca artikel tentang 

tokoh-tokoh orang sukses. Sedangkan subjek N, pada tahun pertama sekolah 

memiliki rasa minder untuk memulai obrolan dengan orang baru, upaya resiliensi 

yang dilakukan yaitu mencoba untuk membangun relasi dengan orang lain dan 

keliling kota Yogyakarta.  

b. Ketenangan Hati (Equanimity) 

  Setiap individu pasti mengalami masa-masa sulit semasa hidupnya 

yang dianggap merugikan. Termasuk masa sulit yang dialami oleh ketiga subjek. 

Setiap menceritakan masa-masa sulit yang dialami, ketiga subjek selalu 

memasang mimik wajah sedih, kesal dan marah. Masalah yang paling sering 

dialami oleh ketiga subjek yaitu menahan rasa rindu dengan kedua orang tua 

masing-masing. Upaya resiliensi yang dilakukan ketiga subjek agar tidak merasa 

sedih terus menerus adalah meluangkan waktu untuk menelepon dan video call 

dengan orang tua untuk melepas rasa rindu yang mereka alami. Peneliti juga 

melihat subjek C melakukan video call dengan ibunya saat sesi wawancara 

berlangsung.  

  Permasalahan kedua yaitu masalah pertemanan. Masalah pertemanan 

kerap dialami oleh subjek C dan R. untuk subjek C mengalami masalah yang 



97 
 

 
    

berhubungan dengan teman-teman satu kelompok tugas sekolah. Kebanyakan 

teman-teman satu kelompok subjek C selalu menyerahkan bagian yang 

seharusnya menjadi tugas mereka ke subjek C hampir seluruhnya, sehingga 

subjek C harus mengerjakan semuanya sendiri. Hal tersebut membuat subjek 

merasa kesal dan marah. Peneliti juga melihat mimic wajah subjek R terlihat kesal. 

Upaya resiliensi yang dilakukan adalah mencoba berani tegas kepada teman-

temannya dan menakut-nakutinya dengan melapor ke guru matapelajaran yang 

bersangkutan. Setiap permasalahan yang mereka alami,  Ketiga subjek selalu 

berfikiran positif dari setiap situasi sulit yang dialaminya, contohnya yang mereka 

rasakan adalah mereka harus berusaha tenang dan sabar serta belajar untuk 

bersyukur di setiap situas-situasi sulit yang dialaminya. Ketiga subjek  selalu 

memotivasi diri bahwa masalah dan kesulitan tersebut dapat diselesaikan dengan 

baik.  

c. Hidup yang Berarti (Meaningfullness) 

   Seluruh subjek memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai. Subjek C ingin 

sekolah musik di luar negeri bidang musik, subjek R mempunyai impian kuliah 

diluar negeri bidang pariwisata, sedangkan subjek N memiliki keinginan untuk 

sekolah seni menggambar. Ketiganya sudah berusaha untuk bisa mencapai 

impiannya tersebut. Subjek C belajar alat musik seperti keyboard dan biola, subjek 

R belajar bahasa inggris terutama bagian conversation, dan subjek N latihan 

menggambar setiap memiliki waktu luang yaitu weekand dan hari libur.  

d. Kepercayaan Diri (Self Reliant) 
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 Ketiga subjek mampu menyadari kekurangannya sebagai seorang 

individu. Untuk subjek C dan R terlihat sudah utuh mengembangkan kepercayaan 

diri yang mereka rasakan. Mereka mampu bangkit dari masa-masa sulit yang 

mereka alami dan menutupi kekurangan yang mereka rasakan dengan kelebihan 

yang mereka miliki. Untuk subjek C sudah memiliki teman yang banyak berkat niat 

dan usahanya untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Begitu juga yang 

dirasakan oleh subjek R yaitu sudah berani berbicara di depan umum contohnya 

di depan kelas berkat tugas praktek lapangan sekolah dan presentasi. Berbeda 

yang dirasakan oleh subjek N yaitu belum seutuhnya memiliki kepercayaan diri. 

Subjek N masih belum sepenuhnya bangkit dari masa-masa sulit yang dialaminya, 

dirinya memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik yaitu ingin belajar dari 

pengalaman pahit namun upaya resiliensi yang subjek N lakukan belum maksimal. 

N masih memiliki rasa rendah diri dan mudah panik ketika mengalami kesulitan. N 

sedang dalam tahap mencoba untuk bangkit namun yang N rasakan belum 

memiliki perkembangan.  

e. Kesendirian Eksistensial (Eksistensial Aloness) 

Setelah menjalani kehidupan sebagai pelajar perantau hingga sekarang, 

ketiga subjek sudah terbiasa untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang 

tua seperti saat mereka masih duduk di bangku SMP. Selain itu, masing-masing 

subjek mempunyai cara tersendiri untuk menikmati kesendirian yang mereka miliki 

yaitu, subjek C bernyanyi dan bermain musik di kamar atau belajar di kamar, 

subjek R mencari teman untuk melakukan aktivitas bersama, dan subjek N 

melakukan kegiatan me time yaitu jalan-jalan keliling kota Yogyakarta. Dalam 
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menyelesaikan permasalahan subjek C dan R lebih nyaman menyelesaikannya 

dengan caranya sendiri. Namun, subjek N masih bergantung pada teman ketika 

mengalami kesulitan yang cukup membenani N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
    

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
    

Rangkuman Resiliensi Pada Remaja SMA Perantau Subjek C, Subjek R, dan Subjek N 

 Subjek 1 (C) Subjek 2 (R) Subjek 3 (N) 

Ketekunan (Perseverance) 

• Subjek terkadang merasa 

tertekan dengan tugas sekolah 

yang banyak dan selalu ada 

setiap minggunya, upaya 

resiliensi yang dilakukan adalah 

mengulang pelajaran dan 

berusaha memahami setiap 

materi yang didapat di kelas.  

• Terkadang jika subjek merasa 

sendirian dan kesepian dikamar 

yaitu selalu belajar atau 

mengerjakan tugas sekolah dan 

sesekali menghibur dirinya 

dengan bermain music dan 

bernyanyi. 

• Subjek juga merasa takut untuk 

memulai hal baru, upaya 

resiliensi yang dilakukan adalah 

menonton video atau membaca 

artikel tentang orang atau tokoh 

sukses beserta proses dan 

usaha menuju kesuksesn tokoh 

tersebut. 

• Awal merantau, subjek selalu 

malas-malasan dan selalu 

mengeluh dengan tugas 

sekolah yang banyak. Upaya 

resiliensi yang dilakukan 

adalah mencontoh teman-

teman sekelasnya yang 

memiliki tekad yang kuat dan 

selalu meminta tolong 

mengajari materi pelajaran 

yang tidak subjek mengerti 

kepada teman sekelasnya 

yang sudah mengerti materi 

pelajaran tersebut.  

• Awalnya subjek belum 

memikirkan tentang tujuan 

hidup kedepannya, namun, 

setelah mendengar dari guru 

BK bahwa memiliki tujuan 

hidup itu penting, subjek 

menjadi tersadar dan mulai 

memikirkan tentang masa 

depannya yang terdekat yaitu 

setelah lulus SMA, subjek ingin 

• Tahun pertama sekolah, 

subjek merasa minder dan 

takut untuk memulai obrolan 

dengan orang baru. Upaya 

resiliensi yang dilakukan 

adalah mencoba untuk 

membangun relasi dengan 

orang lain dan keliling kota 

Yogyakarta untuk melatih 

dirinya lebih berani menyapa 

orang yang baru ditemui di 

jalan. 

• Awalnya, subjek masih 

memiliki sikap pemalas dan 

mudah mengeluh dengan 

tugas sekolah yang banyak. 

Upaya resiliensi yang 

dilakukan adalah melihat dan 

meniru gaya belajar teman-

teman sekelasnya yang 

sebagian besar sangat inisiatif 

untuk mengerjakan tugas 

sekolah. 
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• Lebih nyaman belajar di kamar 

kos daripada di luar kos karena 

lebih tenang dan menjadi lebih 

konsentrasi. 

kuliah di luar negeri bidang 

pariwisata.  

• Subjek mulai belajar bahasa 

inggris untuk mewujudkan 

mimpinya tersebut yaitu kuliah 

di luar negeri. 

• Subjek merasa kesulitan 

dalam membagi waktu antara 

hobi dan sekolah. Upaya 

resiliensi yang dilakukan 

adalah berusaha untuk 

membagi waktu agar bisa 

mengerjakan keduanya. 

Setiap senin sampai jumat, 

fokus mengerjakan tugas 

sekolah, kemudian hari sabtu 

dan minggu atau hari libur, 

subjek mengerjakan hobinya.  

Ketenangan Hati 

(Equanimity) 

• Kerap merasa rindu dengan orang 

tua. Upaya resiliensi yang 

dilakukan adalah menghentikan 

semua aktivitas yang dilakukan 

subjek dan langsung menelepon 

ibunya.  

• Mengalami masalah tugas 

sekolah yang berhubungan 

dengan tugas kelompok terutama 

teman-teman satu kelompok yang 

selalu menyerahkan semua 

bagian tugas teman-temannya 

kepada subjek. Upaya resiliensi 

yang dilakukan adalah berani 

tegas dan mencoba untuk 

• Sempat menangis ketika akan 

berpisah dengan orang tua untuk 

kembali ke Timika. Upaya 

resiliensi yang dilakukan adalah 

mencoba untuk mencari teman 

dan melakukan kegiatan yang 

menghibur subjek. 

• Kerap merasa rindu dengan orang 

tua. Upaya resiliensi yang 

dilakukan adalah dengan 

menelepon ayahnya yang berada 

di Timika. 

• Berusaha untuk bersikap cuek 

dan sabar ketika ada teman-

teman R yang selalu berkata 

• Kerap merasa rindu dengan 

orang tua. Upaya yang 

dilakukan adalah dengan 

video call dengan orang tua 

terutama ayahnya setiap kali 

dirinya mempunyai waktu 

yang luang. 

• Terkadang subjek juga curhat 

dengan teman terdekat di kos 

dan selalu dihibur oleh teman 

kosnya ketika sedih saat rindu 

dengan orang tua 
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menakut-nakuti teman-temannya 

dengan melapor ke guru 

matapelajaran yang 

bersangkutan. 

• Menanggapi setiap kesulitan 

dengan sabar dan berfikir positif. 

kasar hingga menyinggung 

perasaan R.  

• Menanggapi permasalahan 

dengan rasa syukur untuk 

membuat dirinya menjadi lebih 

kuat 

• Menanggapi permasalahan 

dengan tenang dan berfikir 

positif 

Hidup yang Berarti 

(Meaningfulness) 

• Ingin kuliah di luar negeri bidang 

musik. Upaya yang sudah 

dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah belajar alat music 

seperti keyboard dan biola.  

•  Pendidikan merupakan hal yang 

terpenting dalam hidup subjek 

saat ini. 

• Mempunyai mimpi kuliah di luar 

negeri bidang pariwisata. Upaya 

yang sudah dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah 

selalu belajar bahasa inggris 

terutama bagian conversation. 

• Keluarga merupakan hal yang 

terpenting dalam hidup subjek 

saat ini. 

• Mempunyai mimpi yaitu kuliah 

di bidang seni menggambar. 

Upaya yang sudah dilakukan 

oleh subjek sampai saat ini 

adalah selalu latihan 

menggambar dan membagi 

waktu antara sekolah dan 

menggambar.  

• Keluarga merupakan hal yang 

terpenting dalam hidup subjek 

saat ini. 

Kepercayaan Diri (Self 

Reliant) 

• Sudah menjadi pribadi yang lebih 

kuat ketika menghadapi masa-

masa sulit 

• Mau belajar dari pengalaman 

hidup yang pahit, serta berkat 

dukungan dari ibunya melalui 

telepon, C menjadi lebih tenang 

dan termotivasi untuk bangkit dari 

masa-masa sulit yang dialami. 

• Mau belajar menerima kritik dari 

orang lain. 

• Menyadari kelemahan yang 

dimiliki yaitu mudah menangis 

dalam diam ketika mengalami 

masa sulit yang memberatkan. 

Upaya resiliensi yang dilakukan 

adalah menelepon orang tua dan 

mencurahkan semua yang 

dirasakan oleh subjek agar subjek 

• Tahun pertama subjek masih 

tertutup, sekarang sudah mulai 

terbuka hingga sekarang N 

masih terus mencoba untuk 

bersikap terbuka dan belajar 

untuk menambah pergaulan. 

• Mau belajar dari pengalaman 

pahit, namun masih belum 

terlihat maksimal usaha yang 

sudah subjek lakukan. 
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• Menyadari kelemahan yang 

dimiliki yaitu masih mengalami 

kesulitan untuk bergaul dengan 

orang yang baru ditemui. Upaya 

resiliensi yang dilakukan adalah 

mencoba untuk bergaul dan 

menjadi pribadi yang 

menyenangkan agar mendapat 

banyak teman.  

menjadi tenang dan bisa 

menyelesaikan masalahnya 

pelan-pelan. Awal merantau 

masih merasa takut untuk 

berbicara di depan umum, 

sekarang sudah percaya diri. 

Upaya resiliensi yang dilakukan 

adalah berkat sistem belajar yang 

lebih mengutamakan keaktifan 

siswa seperti presentasi dan 

praktek lapangan. 

• Menyadari kelemahan yang 

dimiliki yaitu mudah panik 

ketika ada masalah. Upaya 

resiliensi yang dilakukan 

adalah mencoba untuk lebih 

tenang dan mencari solusi dari 

permasalahan tersebut pelan-

pelan. 

Kesendirian Eksistensial 

(Existential Aloness) 

• Hidup merantau membuat dirinya 

menjadi anak yang mandiri. 

• Saat dirinya merasa sendirian 

dan kesepian, subjek selalu 

bernyanyi di kamar dan bermain 

music yaitu keyboard agar dirinya 

tidak merasa sendiri. 

• Masih tertutup untuk 

menceritakan permasalahan 

yang dialaminya kepada teman-

temannya. Upaya resiliensi yang 

dilakukan adalah menceritakan 

permasalahan dengan 

menelepon ibunya untuk 

membuat diri subjek lebih tenang 

saat menceritakan permasalahan 

yang dialaminya. 

• Sudah terbiasa hidup mandiri dan 

bisa bersosialiasi dengan banyak 

orang. 

• Ketika mengalami kesulitan sudah 

tidak bergantung pada orang tua 

dan mencari solusi sendiri. 

• Saat dirinya merasa sendiri, 

subjek selalu mencari teman 

untuk melakukan kegiatan 

bersama. 

• Menyelesaikan permasalahan 

dan kesulitan lebih nyaman 

sendiri 

• Sudah mulai terbiasa hidup 

mandiri. 

• Saat dirinya merasa sendiri, 

subjek tetap melakukan 

kegiatan me time contohnya 

jalan-jalan keliling kota 

Yogyakarta ataupun belanja 

sendiri  

• Sudah rajin dan disiplin serta 

tidak gampang mengeluh 

ketika mendapat tugas sekolah 

yang banyak. 

• Masih bergantung kepada 

teman terdekat ketika ada 

kesulitan yang cukup 

membebani subjek. 
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• Menyelesaikan permasalahan 

dan kesulitan lebih nyaman 

sendiri dan hanya mengandalkan 

telepon dari ibunya.  

 

Tabel 1.   Perbandingan Resiliensi Pada Remaja SMA Perantau Subjek C, Subjek R, dan Subjek N 
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5.2  Pembahasan 

 

Remaja yang memutuskan untuk merantau ke pulau Jawa untuk melanjutkan 

sekolah seringkali mengalami banyak tekanan dan memicu munculnya perasaan 

sedih, gelisah dan takut karena hidup terpisah dari orang tua. Serupa dengan 

penelitian dari Permata dan Listiyandini, (2015) yaitu remaja yang merantau tidak bisa 

mengatasi tekanan ketika jauh dari orang tua yang cenderung menimbulkan 

permasalahan mental seperti perubahan sistem dukungan, ketidakhadiran orang tua, 

dan sistem pertemanan dan komunikasi yang berbeda dengan teman baru. Dalam 

penelitian ini, dua dari tiga subjek mengalami perasaan sedih dan takut ketika akan 

berpisah dari orang tua. Ketika kedua subjek merasa rindu, mereka menelepon orang 

tua sambil menangis. Setiap mengalami kesulitan, kedua subjek akan menelepon 

orang tuanya sebagai solusi dari permasalahan yang mereka alami.  

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh ketiga subjek ini terkadang 

menimbulkan perasaan tertekan sehingga timbul perasaan sedih dan takut. Tentu 

saja kondisi tersebut sulit diatasi oleh ketiga subjek ini yang belum pernah merantau 

sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Oktaliza, (2015) bahwa remaja yang 

merantau mudah tertekan jika mengalami masalah serta berfikir pendek dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Agar ketiga subjek bisa bertahan di masa-

masa sulit saat merantau, maka dibutuhkan daya ketangguhan (resiliensi) 

Remaja dikatakan resilien jika memiliki semua karakterisitik resiliensi 

khususnya bagi remaja yang memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke luar pulau 

Jawa. Desmita, (2009) mengatakan bahwa untuk menjadi resiliensi, harus memiliki 

semua karakteristik resiliensi, maka dari itu seseorang bisa dikatakan resilien jika 
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karakteristik-karakteristik resiliensi tersebut terpenuhi secara optimal. Wagnild,( 2009) 

membagi lima karakteristik resiliensi yaitu, ketekunan (perseverance), ketenangan 

hati (equanimity), hidup yang berarti (meaningfulness), kepercayaan diri ( self 

reliance) dan kesendirian eksistensial (existential aloness). 

Pada penelitian kali ini, diperoleh hasil bahwa masing-masing subjek memiliki 

persamaan dan perbedaan karakteristik resiliensi antara subjek yang satu dengan 

yang lainnya. Berikut ini adalah uraian pembahasan tiap karakteristik resilien menurut 

(Wagnild, 2009) :  

Karakteristik pertama yaitu ketekunan (perseverance). Ketekunan 

merupakan proses bertahan dalam kondisi yang sulit serta mampu berjuang untuk 

bertahan dan siap menghadapi lingkungan yang baru (Wagnild, 2009). Dalam 

mencapai tujuan hidup, ketiga subjek kadang menemukan kesulitan, namun bukan 

berarti mereka menyerah dan berhenti untuk berjuang mencapai tujuan tersebut. 

Berdasarkan hasil rangkuman intensitas tema pada masing-masing subjek, diketahui 

bahwa ketiga subjek memiliki resiliensi yang kuat pada karakteristik ketekunan, ketiga 

subjek  mampu berjuang untuk bisa bertahan di lingkungan yang baru, baik di 

lingkungan tempat tinggal, maupun di lingkungan sekolah. Lingkungan sosial 

merupakan salah satu sumber yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja 

(Soetjiningsih dalam Andriani, Juniarti, & Widianti, 2017). Seperti hasil penelitian 

resiliensi yang dilakukan oleh  Oktaviani, (2012) kepada tiga remaja Aceh yang 

mengalami bencana tsunami menunjukan bahwa ketiga remaja tersebut menunjukan 

munculnya karakteristik ketekunan meskipun menemui berbagai kesulitan dan 
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kesedihan. Kesulitan tersebut seperti masalah keluarga, kesulitan hidup untuk 

menyesuaikan diri setelah mengalami bencana tsunami.  

Karakteristik kedua yaitu ketenangan hati (Equanimity). Remaja yang resilien 

mampu berfikir positif dari situasi sulit yang dialaminya. Salah satu permasalahan 

yang menurut ketiga subjek sangat serius yaitu menahan rasa rindu dengan orang tua 

hingga sesekali menangis. Upaya resiliensi yang dilakukan agar tidak larut dalam 

kesedihan karena rindu kepada orang tua yaitu selalu video call atau menelepon 

orang tua masing-masing ketika memiliki waktu yang luang. Hasil penelitian dari  

Yuliani, Widianti, (2018) menemukan bahwa dukungan dari orang tua dalam kegiatan 

remaja di lingkungan baru berhubungan signifikan dengan perkembangan remaja dan 

prestasi remaja di sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 

masing-masing subjek, diketahui bahwa ketiga subjek memiliki resiliensi yang kuat 

pada karakteristik ketenangan hati. Ketiga subjek selalu berfikiran positif dari setiap 

situasi sulit yang dialaminya, contohnya yang mereka rasakan adalah mereka harus 

berusaha untuk tetap tenang dan sabar serta memotivasi diri mereka bahwa masalah 

dan kesulitan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Maka dikatakan, ketiga subjek 

memiliki resiliensi karakteristik ketenangan hati. Penelitian yang sama dari Oktaviani, 

(2012) menunjukan bahwa ketiga partisipan selalu berfikir positif dan mengambil 

hikmah dari setiap kejadian tidak menyenangkan yang dialami. 

Karakteristik ketiga yaitu hidup yang berarti (Meaningfullness). Remaja yang 

resilien memiliki tujuan hidup dan mampu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Wagnild, (2009) mampu menentukan tujuan hidup merupakan karakteristik 

yang paling penting dan menjadi dasar dari keempat karakteristik lainnya, karena 
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menurutnya hidup tanpa tujuan sama dengan sia-sia karena tidak memiliki arah dan 

tujuan yang jelas.  Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek 

memiliki tujuan hidup masing-masing  yang ingin mereka raih dimasa depan, Subjek 

C memiliki tujuan hidup kuliah diluar negeri bidang musik, usaha yang sudah subjek 

C lakukan yaitu meluangkan waktu untuk latihan musik yaitu keyboard dan biola. 

Subjek R memilliki tujuan hidup kuliah di luar negeri bidang pariwisata, upaya yang 

sudah dilakukan oleh R untuk mencapai tujuan tersebut adalah selalu belajar bahasa 

inggris terutama bagian conversation dan subjek N memiliki tujuan hidup kuliah di 

bidang seni menggambar, upaya yang sudah dilakukan oleh N yaitu latihan 

menggambar dan membagi waktu antara menggambar dan kegiatan di sekolah.   

Steinberg, dalam Oktaviani, (2012) mengatakan bahwa memiliki tujuan hidup dapat 

mendorong individu untuk terus maju tak terkecuali mengalami kesulitan.  

Karakteristik keempat yaitu kepercayaan diri (self reliant). Remaja perantau 

yang resilien memiliki keyakinan terhadap diri sendiri dan mampu menyadari  

kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.  Ketiga subjek mampu menyadari 

kekurangannya sebagai seorang individu. Untuk subjek C dan R, terlihat bahwa kedua 

subjek ini memiliki resiliensi yang baik yaitu mengembangkan kepercayaan diri yang 

mereka rasakan. Mereka mampu bangkit dari masa-masa sulit yang mereka alami 

dan menutupi kekurangan yang mereka rasakan dengan kelebihan yang mereka 

miliki. Untuk subjek C sudah memiliki teman yang banyak berkat niat dan usahanya 

untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Begitu juga yang dirasakan oleh subjek 

R yaitu sudah berani dan lancar berbicara di depan umum contohnya di depan kelas 

berkat tugas praktek lapangan sekolah dan presentasi tugas di depan kelas. Hal 
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tersebut didukung oleh penelitian tentang dinamika resiliensi pada remaja yang 

mengalami gempa tsunami di Aceh oleh Oktaviani (2012) menunjukan bahwa dua dari 

tiga subjek yang diteliti sudah seutuhnya memiliki kepercayaan diri yaitu mereka 

memahami kekurangan dan kelebihannya serta serta memanfaatkan kelebihannya 

tersebut untuk bangkit menjalani hidup. Berbeda yang dirasakan oleh subjek N yaitu 

belum seutuhnya memiliki kepercayaan diri. Subjek N masih belum sepenuhnya 

bangkit dari masa-masa sulit yang dialaminya, dirinya memiliki niat untuk berubah 

menjadi pribadi yang lebih baik yaitu ingin belajar dari pengalaman pahit namun upaya 

resiliensi yang subjek N belum sepenuhnya meningkat. Hingga sekarang, N masih 

mudah panik ketika mengalami kesulitan. N sedang dalam tahap mencoba untuk 

bangkit namun yang N rasakan belum memiliki perkembangan. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian mengenai resiliensi remaja dalam menghadapi perilaku bullying 

oleh Yuliani, Widianti, (2018) menunjukan bahwa remaja yang masih memiliki 

resiliensi yang belum maksimal terkadang mudah merasa cemas dan tidak dapat 

mengatasi masalah sehari-hari dan sulit bangkit dari kekecewaan dan sulit 

mengembangkan relasi dengan orang lain.  

Karakteristik yang terakhir yaitu kesendirian eksistensial (existensial 

aloness). Karakterisitik ini dimiliki oleh remaja yang resilien jika dirinya mampu 

menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang dialaminya dengan caranya 

sendiri, tidak harus mengandalkan orang lain. Namun, tidak semua subjek dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dialami dengan caranya sendiri, sehingga 

membutuhkan bantuan orang lain yaitu teman terdekatnya. Hal tersebut dialami oleh 

subjek N yang setiap ada masalah masih membutuhkan bantuan temannya untuk 
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mengatasi permasalahan yang menurutnya membebani diri subjek N. Dari hasil 

wawancara yang didapatkan, maka dikatakan subjek N memiliki resiliensi yang 

rendah untuk karakteristik kesendirian eksistensial. Hasil ini serupa dengan penelitan 

dari  Yuliani, Widianti, (2018) yang menunjukan bahwa remaja yang memiliki 

eksistensial aloness rendah kurang menghargai keberadaan dirinya sendiri dengan 

kata lain tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Kemudian, remaja perantau dituntut 

untuk belajar menghargai kemampuan yang dimilikinya dan menerima diri sendiri apa 

adanya (Waglind, 2009).  Ketiga subjek sudah terbiasa hidup mandiri dan merasa 

nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka juga memiliki cara masing-masing untuk 

mengisi waktu yang luang untuk menikmati kesendirian mereka. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan pernyataan dari Oktaviani, 2012 yaitu menjadi individu yang 

eksistensial aloness berarti seorang individu yang menerima apa adanya dengan 

semua kualitas yang ada pada dirinya dan memiliki keinginan untuk melakukan 

konformitas terhadap lingkungannya agar dirinya merasa lebih nyaman.  

 

5.3  Keterbatasan Penelitian 

 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

penelitian ini sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa kekurangan dan 

keterbatasan tersebut antara lain :  

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada tiga orang remaja SMA perantau 

yang berjenis kelamin perempuan. 

2. Ketiga subjek berasal dari sekolah yang sama yaitu SMA Stella Duce 1 

Yogyakarta. 
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3. Subjek kedua dan ketiga merangkap sebagai triangulasi sehingga ada 

kemungkinan hasil penelitian yang didapat menjadi bias.  

4. Pengambilan data berupa wawancara dan observasi hanya 

dilaksanakan dua kali pertemuan secara bersamaan setiap subjeknya 

karena keterbatasan waktu peneliti sehingga peneliti kurang 

mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai resiliensi pada 

remaja SMA perantau. 
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