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Adanya mistrust dan 
sering mendapat 
bantuan daru keluarga 

Dalam mengambil 
keputusan 

Hubungan dengan orang tua 
maupun dengan kakaknya 
tidak terlalu dekat, tetapi 
lebih dekat dengan teman-
temannya. Dengan tetangga 
sekitar rumahnya juga 
tergolong dekat. 

Sebagai anak bungsu 
subyek cenderung manja, 
ramai, kurang mempunyai 
rasa tanggung jawab, suka 
menghibur, banyak 
menuntut, pandai bergaul.   

Kurangnya 
autonomy dan tidak 
adanya konflik dan 
kurangnya kontrol 
dari orang tua 

Subyek memikirkan 
mengapa bisa timbul 
masalah ini dan juga berpikir 
bagaimana solusinya, tetapi 
setelah dibawa tidur, pikiran 
itu akan hilang dengan 
sendirinya 

Subyek akan menjalankan 
keputusannya tersebut, 
namun kadang-kadang dia 
juga mengingkari tanggung 
jawabnya dalam 
menjalankan keputusannya. 

Disaat ada masalah subyek 
akan bercerita pada teman 
yang dia percaya begitu 
pula saat dia harus 
mengambil keputusan. 

Subyek mempunyai 
beberapa alternatif 
pemecahan masalah, namun 
pada akhirnya subyek 
mengambil keputusan 
berdasarkan suasana hati 
atau mood. 

Subyek bisa mengambil 
keputusan dalam waktu 2 
hari dan untuk masalah yang 
berat memerlukan waktu 
satu minggu. 

Kurang mempunyai 
Initiative untuk 

mentaati larangan-
larangan dari orang 

tua  

Pernah mengalami 
kegagalan karena 
prestasi menurun 
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Adanya trust yang 
diberikan oleh orang tua 
dan seringnya mendapat 
bantuan dari keluarga.  

Dalam mengambil 
keputusan 

Hubungan dengan orang tua 
maupun dengan kakaknya 
cenderung dekat, dengan 
teman-temannya juga dekat. 
Dengan tetangga sekitar 
rumahnya tergolong tidak  
dekat. 

Sebagai anak bungsu subyek 
cenderung manja, ramai, 
kurang mempunyai rasa 
tanggung jawab, suka 
menghibur, banyak 
menuntut, pandai bergaul.   

Kurangnya autonomy, 
Tidak adanya konflik 
dan adanya kontrol dari 
orang tua. 

Aspek kognitif : 
Subyek memikirkan 
mengapa bisa timbul 
masalah ini, siapa yang salah 
dirinya atau orang lain dan 
juga berpikir bagaimana 
solusinya yang terbaik untuk 
dia dan orang lain.

Aspek tanggung jawab : 
kadang-kadang dia mengingkari 
tanggung jawabnya dalam 
menjalankan keputusannya jika 
dirasa keputusan yang diambil itu 
terlalu berat namun jika keputusan 
yang diambil itu ringan, dia akan 
bertanggung jawab. 

Aspek sosial : 
Subyek akan menceritakan masalahnya 
pada teman yang dia percaya begitu pula 
saat dia harus mengambil keputusan dia 
juga akan mencari saran dari temannya 
atau menanyakan kepada temannya 
apakah keputusan yang telah dia ambil 
itu benar.

Aspek pertimbangan : 
Biasanya subyek 
mempunyai beberapa 
alternatif pemecahan 
masalah yang terbaik 
untuk dirinya dan orang 
lain. 

Aspek keberanian : 
Dalam mengambil 
keputusan subyek 
memerlukan waktu yang 
agak lama yaitu 1 
minggu.

Mempunyai initiative 
untuk patuh pada 
larangan dari orang 
tuanya

Pernah mengalami 
kegagalan karena 
prestasi menurun. 
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Aspek sosial : 
Disaat ada masalah subyek akan 
bercerita pada teman yang dia percaya 
atau kakaknya, begitu pula saat dia harus 
mengambil keputusan dia juga akan 
mencari saran dari teman dan kakaknya. 

Adanya trust yang diberikan 
oleh orang tua dan seringnya 
mendapat bantuan dari 
keluarga.  

Kurangnya autonomy 
Timbul konflik dan adanya 
kontrol dari orang tua. 

Sebagai anak bungsu subyek 
cenderung manja, ramai, 
kurang mempunyai rasa 
tanggung jawab, suka 
menghibur, banyak 
menuntut, keras.   

Aspek kognitif : 
Subyek memikirkan 
mengapa bisa timbul 
masalah ini, berpikir 
bagaimana solusinya. 

Aspek tanggung jawab : 
Jika moodnya sedang bagus, 
subyek akan bertanggung jawab 
menjalankan keputusannya, 
namun jika mood sedang jelek, 
dia akan menghindar dari 
tanggung jawabnya. 

Aspek keberanian : 
Dalam mengambil 
keputusan subyek 
memerlukan waktu 
yang agak lama. 

Aspek pertimbangan : 
Biasanya subyek 
mempunyai beberapa 
alternatif pemecahan 
masalah . 

Hubungan dengan orang 
tua dan kakak-kakaknya 
sangat dekat, begitu pula 
dengan teman-temannya. 

Dalam mengambil 
keputusan  

Mempunyai initiative untuk 
patuh pada larangan dari 
orang tuanya. 
 

Pernah mengalami 
kegagalan karena prestasi 
menurun. 
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Adanya trust yang 
diberikan oleh orang tua 
dan mendapat bantuan dari 
keluarga.  

Adanya autonomy, timbul 
konflik dan adanya kontrol 
dari orang tua. 

Sebagai anak 
bungsu subyek 
pandai bergaul.  

Hubungan dengan orang 
tua dan kakak-kakaknya 
sangat dekat, begitu pula 
dengan teman-temannya. 

Dalam mengambil 
keputusan  

Aspek sosial : 
Subyek akan bercerita dan meminta 
solusi kepada teman yang benar-
benar dia percaya atau kadang kala 
kepada kakaknya, jika sudah tidak 
bisa mengatasi masalahnya sendiri

Aspek kognitif : 
Subyek memikirkan mengapa bisa 
timbul masalah ini, instropeksi 
diri, dan mengambil keputusan 
berdasar pemikirannya sendiri 

Aspek tanggung jawab : 
Subyek menjalankan 
keputusannya dengan penuh 
tanggung jawab, meskipun 
hal itu ditentang oleh orang 
lain.   

Aspek pertimbangan : 
Biasanya subyek 
mempunyai beberapa 
alternatif pemecahan 
masalah . 

Aspek keberanian : 
Dalam mengambil 
keputusan subyek 
memerlukan waktu 
yang agak lama. 

Mempunyai initiative 
untuk patuh pada larangan 
dari orang tuanya. 

Pernah mengalami 
kegagalan karena prestasi 
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     Aspek Kognitif               Aspek pertimbangan               Aspek keberanian                       
 
 
 

 Adanya trust yang diberikan orang tua 
dan seringnya mendapat bantuan dari keluarga 
(2,3,4) 

 Adanya mistrust  yang diberikan orang tua 
dan seringnya mendapat bantuan dari keluarga ( 1 ) 

 Pernah mengalami 
kegagalan karena 
prestasi menurun  
(1,2,3,4). 

 

 Adanya autonomy, timbul 
konflik dan kontrol dari 
orang tua (2,3,4) 

 Kurangnya autonomy tidak 
ada konflik dan kurangnya 
kontrol dari orang tua ( 1 )

 Kurang mempunyai inititive   
untuk patuh pada larangan 
dari orang tua (1). 

 Mempunyai inititive untuk 
patuh pada larangan dari 
orang tua (2,3,4).

 Sebagai anak bungsu subyek cenderung manja, pandai bergaul tetapi karena 
ibunya ibunya meninggal subyek tinggal di asrama, kemudian ayahnya jg 
meninggal, menyebabkan subyek menjadi mandiri bertanggung jawab. ( 4 ) 

 Sebagai anak bungsu subyek cenderung manja, ramai, kurang 
bertanggungjawab, suka menghibur, banyak menuntut, pandai bergaul. 
(1,2,3)

 Hubungan dengan orang tua dan kakak-kakaknya sangat dekat begitu pula 
dengan teman-temannya. (2,3,4) 

 Hubungan dengan orang tua, dan kakak tidak begitu dekat, lebih dekat 
dengan teman-temannya, dengan tetangga juga dekat. ( 1 ) 

Dalam mengambil keputusan  

Berpikir mengapa bnisa 
timbul masalah ini, 
introspeksi diri, dan mencari 
solusi. (2,3,4) 

Berpikir mengapa bisa 
timbul msalah ini, mencari 
solusi, tetapi setelah dibawa 
tidur pikiran itu hilang 
dengan sendirinya. ( 1 ) 

Subyek mempetimbangkan 
beberapa alternatif 
pemecahan masalah 
(1,2,3,4) 

Memerlukan waktu agak 
lama untuk mengambil 
keputusan. (2,3,4) 

Hanya memerlukan waktu 
sebentar untuk mengambil 
keputusan (1). 

Menceritakan masalahnya kepada 
temannya dan mengambil solusi 
untuk mengambil keputusan. (1,2,3) 

Menceritakan masalahnya kepada 
temannya jika dia benar-benar tidak 
bisa mengaatasi masalahnya sendiri, 
tetapi mengambil keputusan berdasar 
hasil pemikiran sendiri. ( 4 ) 

Menghindari tanggung 
jawab dalam menjalankan 
keputusannya. (1,2,3) 

Bertanggung jawab terhadap 
keputusan yang telah 
diambilnya. ( 4 ) 
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PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

Identitas diri 

b.  Nama    : 

c.  Jenis Kelamin  : 

d.  Tempat, Tanggal Lahir : 

e.  Usia    : 

f.  Alamat    : 

g.  Pendidikan   : 

h.  Pekerjaan Orang tua 

 Ayah   : 

 Ibu   : 

I. Pedoman wawancara 

A.    Kepercayaan dasar yang diberikan oleh orang tua. 

1. Apakah sejak kecil anda selalu mendapatkan bantuan dalam berbagai 

hal dari orang tua atau kakak-kakak anda ? 

2. Kalau anda pergi sendirian, apakah orang tua menyuruh kakak-kakak 

anda untuk mengantar anda ? 

3. Apakah orang tua anda sering meluangkan waktunya untuk keluarga, 

atau justru sibuk dengan pekerjaannya ?  

4. Saat anda masih kecil, dan orang tua sedang pergi, siapa yang 

mengasuh anda ? 
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5. Apakah anda sering dimarahi orang tua anda ? mengapa anda 

dimarahi ? 

6.   Jika anda menginginkan sesuatu, apakah keinginan itu selalu 

dipenuhi oleh orang tua anda ? 

7. Apakah orang tua sering membeda-bedakan anda dengan kakak-

kakak anda ? 

8. Kalau anda sedang bertengkar dengan kakak-kakak anda, bagaimana 

reaksi orang tua anda ? 

9. Jika anda sedang mempunyai masalah, bagaimana reaksi orang tua 

dan kakak-kakak anda ? 

10. Menurut anda, bagaimana orang tua anda dalam mendidik anak-

anaknya ? 

B.     Tekanan konflik dan kontrol dari orang tua. 

1. Bagaimana perasaan anda yang terlahir sebagai anak bungsu ?  

2. Apakah anda nyaman dengan pola pengasuhan orang tua anda ? 

3. Jika anda kan melakukan sesuatu, apakah anda sering mendapatkan 

larangan dari orang tua atau kakak-kakak anda ? misalnya ? 

4. Kemudian, apakah anda menuruti larangan tersebut ? 

5. Menurut anda, apakah itu merupakan konflik bagi diri anda ? 

6. Apakah anda merasa tertekan pada saat anda harus menuruti apa yang 

diinginkan orang tua, padahal anda sendiri tidak menyukainya ? 

C.     Ciri-ciri umum subjek sebagai anak bungsu. 

1. Menurut anda, apa ciri-ciri yang menonjol dalam diri anda ? 

2. Apa yang anda lakukan untuk menjadi mandiri ? 
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3. Apakah anda anda cenderung keras dan banyak menuntut terhadap 

keluarga anda ? 

D.    Hubungan subjek dengan lingkungan sosialnya. 

1. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua dan kakak-kakak ?  

2. Apakah anda sering bertengkar dengan kakak-kakak anda ? 

3. Apakah anda juga sering bepergian bersama dengan kakak-kakak 

anda ? 

4. Apa yang anda lakukan ketika berada di rumah ? 

5. Bagaimana sikap anda dengan orang yang baru anda kenal ? 

6. Apakah anda juga sering berkumpul bersama dengan teman, atau 

lebih sering menyendiri ? 

7. Apa yang anda lakukan saat anda sedang berkumpul dengan teman-

teman ? 

8. Apakah anda merasa tersinggung dengan sikap teman-teman yang 

kemungkinan cuma bercanda ? 

9. Pada saat anda tersinggung, apa yang anda lakukan ? 

10. Apakah kamu juga sering mengikuti kemana saja temanmu pergi ?  

11. Bagaimana hubungan anda dengan tetangga sekitar anda ? 

12. Apakah anda juga meluangkan waktu untuk sekedar mengobrol 

dengan tetangga sekitar anda ? 

13. Jika orang lain segera membutuhkan bantuan anda, apa yang akan 

anda lakukan ? 

14. Bagaimana prestasi anda di bangku sekolah ? 

15. Selain kuliah, kegiatan apa saja yangb biasanya anda lakukan ? 
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16. Apakah anda juga sering mengikuti kegiatan organisasi ? contohnya 

organisasi apa ? 

E.    Cara subjek dalam mengambil keputusan. 

1. Aspek kognitif 

a.  Apakah anda pernah mengalami kegagalan ?kemudian apa yang 

anda lakukan ? 

b.  Jika anda sedang mempunyai masalah, apakah anda berusaha 

mengenali masalah tersebut ? 

c.  Bagaimana cara anda dalam memecahkan masalah  dan 

mengambil keputusan ? 

d.  Apa yang anda lakukan di saat anda harus mengambil keputusan? 

2.  Aspek sosial 

a.  Jika anda sedang ada masalah, mungkin marah, sedih, kecewa, 

apa yang kamu lakukan ? 

b.  Apakah anda juga mencari solusi masalah anda dan bagaimana 

mengambil keputusan dengan bertanya pada orang lain ?  

3.  Aspek pertimbangan 

a. Apa saja yang anda pikirkan dalam memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan ? 

b. Apa yang anda lakukan terhadap alternatif pemecahan masalah 

yang telah anda temukan ? 

4.   Aspek keberanian 

a. Biasanya berapa lama waktu yang anda perlukan untuk bisa 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan ? 
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b. Jika anda sering menceritakan masalah anda kepada orang lain, 

dalam mengambil keputusan biasanya anda sesuai dengan 

pikiran anda sendiri atau masukan dari orang lain? 

5.   Aspek tanggung jawab 

a. Bagaimana jika keputusan yang telah anda ambil ternyata di 

tentang oleh orang lain, orang tua misalnya ? 

b. Apa yang akan anda lakukan setelah mengambil keputusan ? 

c. Bagaimana anda mempertanggung jawabkan keputusan yang 

telah anda ambil ? 

d. Seringkali, apakah anda masih berkeinginan untuk mengubah 

keputusan anda ? 

 

II. Pedoman Observasi 

1. Respon ketika menjawab pertanyaan (ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan 

gerak tubuh tertentu). 

2. Keluarga 

a.  Lingkungan tempat tinggal subyek 

b.  Hubungan subyek dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya 

c.  Kegiatan dan perilaku subyek di dalam rumah 

3. Lingkungan sosial 

a. Hubungan subyek dengan teman sebaya dan orang-orang di sekitar 

rumah 

b. Kegiatan dan perilaku subyek ketika berkumpul dengan teman-

temannya. 
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