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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kesan umum meliputi kondisi fisik dan penampilan, kondisi tempat 

tinggal 

2. Perilaku yang sering ditampilkan 

3. Ekspresi wajah yang ditampilkan saat subjek diminta untuk 

menceritakan pengalaman putus cinta (sedih, murung, marah, dll). 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas subjek 
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a. Nama 

b. Jenis kelamin 

c. Umur 

d. Pendidikan 

e. Urutan kelahiran 

 

2. Kondisi keluarga subjek 

a. Latar belakang keluarga 

b. Hubungan dengan orangtua 

c. Pola asuh orangtua 

 

3. Pengalaman Masa Lalu Subjek 

a. Sejarah masa kecil 

b. Pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami subjek 

c. Pengalaman menyenangkan yang pernah dialami subjek 

d. Kekerasan dalam keluarga 

e. Sejarah masa remaja 

 

4. Hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab self injury pada 

remaja yang mengalami putus cinta 

a. pengalaman pacaran subjek sampai akhirnya putus cinta, 

b. alasan subjek memilih self injury sebagai mekanisme  coping,  

c. bentuk self injury yang dilakukan oleh subjek 

d. faktor yang menyebabkan subjek melakukan self injury,  

e.  tujuan subjek melakukan self injury, dan 

f.  perasaan yang dialami subjek setelah melakukan self injury. 
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Kasus Subjek 1 
Identitas Subjek 1 
Nama  : RH 
Usia  : 20 tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
Hasil Wawancara 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 
1. Coba anda 

ceritakan 
tentang latar 
belakang 
keluarga 

Keluargaku tuh broken 
home. Aku itu sebenernya 
anak tunggal dari pernikahan 
mama sama papa tapi karena 
sekarang aku tinggal sama 
mama yang udah nikah lagi 

1a,1b Subjek tinggal di 
tengah-tengah 
keluarga broken 
home, perhatian dan 
kasih sayang yang 
utuh dari orangtua 
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sama duda beranak satu dan 
udah dikaruniai anak laki-
laki dari pernikahannya itu 
aku jadi anak pertama dari 
tiga bersaudara. Semua 
adikku laki-laki. 
Hubunganku sama mereka 
cukup dekat. Mama sama 
papa tuh dulu cerainya waktu 
aku umur lima tahun ya 
masalahnya mama kan 
sebenernya pengen kerja tapi 
gak boleh sama papa 
mungkin juga ada masalah 
lain tapi aku gak tau apa. 
Udah mulai saat itu aku gak 
pernah dapat kasih sayang 
yang utuh dari mereka. 
Waktu mama sama papa 
udah pisah, mama mulai 
kerja trus ketemu sama duda 
gitu dah punya anak satu 
lagi. Trus akhirnya mama 
merit sama laki-laki itu 
waktu aku kelas empat SD. 
Pernikahan mama sama duda 
itu dah dikaruniai anak laki-
laki sekarang udah kelas lima 
SD. Aku gak cocok sama 
suami mama yang sekarang, 
dulu aja sebelum merit dia 
baik banget sama aku tapi 
sekarang beda seratus 
delapan puluh derajat. Aku 
sering adu mulut gitulah 
sama dia. Karena aku 
ngerasa gak tahan aku pergi 
ke tempat papa kandungku, 
papa kan juga udah merit 
lagi, ternyata isterinya pun 
gak seneng sama keberadaan 
aku di rumah papa. Aku 
bingung aku harus ikut siapa, 
karena aku jenuh sama 
keadaan keluargaku aku 
sering ngabisin waktu untuk 

tidak pernah 
dirasakan subek. 
Subjek lebih banyak 
menghabiskan waktu 
dengan berkumpul 
bersama teman-
temannya. 
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kumpul sama temen-
temenku. 

2. Gimana cara 
orangtua anda 
di dalam 
mendidik 
anaknya? 

Kalo papa sih orangnya 
demokratis banget, dia gak 
pernah maksain aku nantinya 
jadi seperti apa gitu, menurut 
papa apapun itu yang penting 
ditekunin aja. Kalo mama itu 
sebenernya gimana 
ya...banyak ngelarang sih 
nggak cuma kadang banyak 
was-wasnya gitu tapi ya 
karena mama itu orangnya 
gak enakan sama papa tiriku 
itu ya jadinya mama cuma 
ngasih kepercayaan aja ke 
aku karena mama nggak bisa 
selalu kontrol aku gitu… ya 
bisa dibilang apa ya 
demokratis gitu… mama tuh 
kalo dah dikasi penjelasan 
gitu gimana ya… ya akhirnya 
mama akhirnya mau ngerti 
juga kayak keinginanku 
untuk kuliah di UNIKA ini 
kan juga karena aku jelasin 
panjang lebar kalo mama 
pengennya dulu aku tuh 
kuliah di UNDIP gitu.  

 Orangtua subjek 
adalah orang yang 
demokratis tetapi 
cenderung tidak 
terkontrol. 

3. Hubungan 
dengan 
orangtua 
gimana? 

Kalo sama mama sih karena 
kebetulan aku juga tinggal 
sama mama ya jadinya 
hubungannya lumayan deket 
ya bisa sharing dikit-dikitlah 
walaupun mama gak bisa 
berbuat banyak tapi kalo 
sama papa ya gak deket 
soalnya jarang kontak juga 
kan. 

 Hubungan subjek 
dengan ibunya cukup 
dekat, sedangkan 
hubungan subjek 
dengan ayahnya tidak 
dekat karena jarang 
meghubungi satu 
sama lain. 

4. Masa kecil 
gimana? 

Masa kecilku bisa dibilang 
gak nyenengin banget ya gak 
kayak anak-anak 
umumnyalah. Bayangin aja 
waktu kecil aku dah gak 
punya orangtua utuh kayak 
anak-anak yang lain. Apa 

1b Masa kecil subjek 
tidak bahagia, karena 
subjek tidak 
mendapatkan kasih 
sayang yang utuh dari 
kedua orangtuanya. 
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yang seharusnya aku dapetin 
dalam hal perhatian, kasih 
sayang dari kedua orangtua 
gitu gak aku dapetin. Setelah 
orangtuaku cerai, aku 
dititipin sama kakek nenek 
dari kelas satu SD sampai 
kelas dua SMP gitu. Kakek 
sama nenek juga kurang 
perhatian sama aku ya 
namanya juga dah tua 
ya…kan harusnya juga 
mereka yang diperhatiin. 

5. Pernah 
mengalami 
pengalaman 
yang gak 
menyenangka
n gak? 

Pernah banget..itu 
kejadiannya dari aku  kelas 
satu SD sampai aku kelas 
tiga SMA. Jadi ceritanya 
gini, waktu pembagian rapor, 
orangtuaku gak pernah bisa 
hadir jadi kalo pas bagi rapor 
gitu punyaku selalu diwakilin 
sama kakek kalo gak ya sama 
nenek bahkan pernah lho 
tukang becak yang ngambilin 
raporku percaya gak? Waktu 
itu kakek sama nenek lagi 
berhalangan gitu atau apalah 
sementara teman-teman yang 
lain orangtuanya selalu bisa 
hadir waktu ngambilin rapor 
anaknya.  Sedih banget 
rasanya kalo inget waktu itu. 

1c Subjek pernah 
mengalami 
pengalaman yang 
tidak menyenangkan 
saat tiba pembagian 
rapor waktu subjek 
masih sekolah dan 
membuat subjek 
merasa sedih dan 
kecewa, orangtua 
subjek tidak pernah 
mengambilkan rapor 
subjek sementara 
orangtua teman-teman 
subjek yang lain 
selalu hadir saat 
pembagian rapor 

6. Kalo 
pengalaman 
yang 
menyenangka
n pernah 
mengalami 
gak? 

Pernah sih…waktu itu aku 
lupa kelas berapa, aku 
dibeliin sega sama papa 
kandungku biar aku gak 
pergi jauh-jauh kalo main 
trus biar aku betah di rumah. 
Aku tuh sering keluar rumah 
soalnya mungkin bosen ya 
secara anak kecil masa 
mainnya sama kakekku kalo 
gak sama nenekku gak  ada 
yang perhatian gitu aku 
ngerasa fun soalnya gak ada 
yang ngelarang pergi. 
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7. Pernah 
mengalami 
kekerasan 
dalam 
keluarga? 

Aku sering ngerasain 
kekerasan dalam keluarga 
walaupun bentuknya gak 
fisik, kekerasan yang aku 
alami cenderung ke perasaan 
dan membuat aku tertekan. 
Dulu pernah aku berpikiran 
gini, kalo mama merit lagi 
berarti hidupku akan berjalan 
normal kayak anak-anak 
yang lainnya yang punya 
orangtua lengkap tapi 
kenyataannya gak seperti 
yang aku harapin. Papa tiriku 
justru gak senang kalo mama 
tuh manjain aku soalnya dia 
ngirain mama beda-bedain 
antara anak kandungnya 
sama anak tirinya. Awalnya 
aku ingin menuntut keadaan 
tapi sekarang aku coba untuk 
pasrah aja dengan keadaan 
ini.  

1d,2c Subjek sering 
merasakan kekerasan 
dalam keluarga yang 
bersifat psikis dan 
membuat subjek 
merasa tertekan. 

8. Masa remaja 
gimana? 

Masa remajaku gak jauh 
bedalah sama masa kecilku 
cuma bedanya waktu aku 
kelas tiga SMP, aku dah gak 
tinggal sama kakek dan 
nenek tapi tinggal sama papa 
kandungku. Aku tinggal sama 
papa tuh cuma bentar cuma 
setahunlah soalnya di rumah 
tuh sepi papa kerja terus 
pergi pagi pulangnya larut 
malam. Trus waktu aku naik 
kelas satu SMA aku mutusin 
untuk tinggal sama mama 
sampai sekarang walaupun 
sebenarnya aku gak betah 
sama keadaan di rumah tetapi 
setidaknya aku masih punya 
adik yang bisa diajak main. 
Kalo misalnya keadaan 
rumah lagi kacau gitu kayak 
aku habis bertengkar sama 
papa tiriku aku sering pergi 

 Masa remaja subjek 
tidak jauh berbeda 
dengan masa kecil 
subjek yang tidak 
menyenangkan, 
subjek sering 
mengalah dengan 
keadaan yang selalu 
memojokkan dirinya. 
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dari rumah kadang juga gak 
pulang soalnya aku gak betah 
di rumah. Aku takut kalo aku 
komplain sama mama soal 
papa tiriku nantinya 
hubungan mama sama dia 
jadi gak baik soalnya dulu 
pernah mama hampir cerai 
untuk yang kedua kalinya 
gara-gara mama bingung 
harus milih aku atau dia gitu, 
ya udah jadinya sekarang aku 
lebih memilih untuk ngalah.  

9. Apakah anda 
pernah 
pacaran? 
Kapan? 

Pernah beberapa kali. Aku 
lupa tepatnya udah berapa 
kali tapi yang aku inget 
terakhir aku pacaran waktu 
aku kelas tiga SMA cewekku 
kelas satu SMA. 

 Subjek lupa sudah 
pacaran berapa kali 
tetapi menurut subjek 
yang paling 
membekas adalah saat 
subjek kelas tiga 
SMA. 

10. Pernah putus 
cinta dong? 
Pernah gak 
menyakiti diri 
sendiri waktu 
putus cinta? 

Putus cinta ya seringlah..tapi 
kalo menyakiti diri sendiri 
saat putus cinta ya baru 
belakangan ini setelah putus 
dari pacarku yang terakhir itu 
yang aku pacarin waktu aku 
kelas tiga SMA sampe kuliah 
semester empat ini pacaran 
udah dua tahun jadi bekas 
banget rasanya. 

 Subjek sering 
mengalami putus 
cinta tetapi untuk 
menyakiti diri sendiri 
menurut subjek baru 
belakangan ini 
melakukannya saat 
subjek putus dengan 
pacarnya yang 
terakhir. 

11. Coba anda 
ceritain 
pengalaman 
pacaran anda 
sampai 
akhirnya putus 
cinta 

Aku tuh kenal cewekku itu 
waktu dia baru masuk kelas 
satu SMA trus kan ada MOS 
gitu kan, nah waktu itu aku 
ikut nge-MOS mereka gitu 
terus aku ngeliat cewek 
cantik duduk paling depan 
sendiri ya love at first sight 
gitulah ya uda trus kenalan. 
Trus aku pedekate sama dia 
dua mingguan gitu trus aku 
nembak dia eh diterima aku 
seneng banget. Aku tuh 
sering lho putus nyambung 

2b Subjek dengan 
pacarnya mengalami 
cinta pada pandangan 
pertama. Masalah 
yang dihadapi subjek 
dengan pacarnya 
cukup berat 
diantaranya adalah 
faktor keyakinan dan 
faktor keluarga subjek 
yang broken home. 
Faktor inilah yang 
membuat subjek 
akhirnya putus cinta 
dengan pacarnya. Hal 
ini membuat subjek 
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sama dia. Masalahnya tuh 
kompleks banget, faktor beda 
agama trus juga faktor 
orangtuaku yang broken 
home jadi orangtuanya gak 
setuju gitu. Banyaklah suka 
dukanya. Frekuensi 
pertemuanku sama dia juga 
susah banget. Paling kita 
cuma ketemu di sekolah tapi 
waktu aku udah lulus SMA 
waktu untuk ketemunya jadi 
susah banget kadang aku 
sampe bolos kuliah biar bisa 
jemput dia pulang sekolah. 
Kadang dia terpaksa bohong 
sama orangtuanya biar dapat 
izin pergi sama aku dia 
bilang mau pergi sama 
temennya atau apalah yang 
penting kita bisa ketemu ya 
sekedar makan bareng di luar 
atau nonton bioskop gitu. 
Cewekku itu bisa ngasih aku 
perhatian yang tulus yang 
gak pernah aku dapetin dari 
orangtuaku, aku dah gak bisa 
pindah ke lain hati deh 
pokoknya. Ya awalnya aku 
nyaman sih jalanin 
hubunganku sama dia tapi 
kok masalah yang kita hadapi 
tuh berat banget. Aku pengen 
berontak sebenernya kok 
hidupku ini gak pernah lepas 
dari masalah gitu. Akhirnya 
lama kelamaan cewekku 
ngomong kalo dia capek 
sama hubungan ini trus dia 
mutusin hubungan sambil 

putus asa. 
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nangis gitu. Aku sih 
sebenernya bisa ngertiin 
posisinya dia tapi aku juga 
capek disuruh ngalah terus 
sama keadaan. Aku ngerasa 
kayak ada yang hilang 
ternyata dia juga ngerasain 
hal yang sama akhirnya kita 
nyambung lagi. Tapi pada 
akhirnya cewekku ngambil 
keputusan tegas dia minta 
untuk mengakhiri hubungan 
walau berat tapi aku hargai 
keputusan dia. Aku ngerasa 
dah gak punya harapan lagi, 
mimpi-mimpiku sama dia 
udah sirna.  

12. Trus anda 
langsung 
menyakiti diri 
sendiri? 

Iya karena aku dah gak tau lagi 
harus berbuat apa, aku hanya 
ngelakuin apa yang bisa aku 
lakuin saat itu. Waktu 
hubunganku berakhir, aku 
ngerasa kayak ada yang hilang 
dalam hidupku, aku ngerasa 
putus asa soalnya aku ngerasa 
udah mentok sama dia dan aku 
pikir udah gak ada lagi 
perempuan yang kayak dia. 
Aku tuh kalo lagi ada 
masalah gak pernah terbuka 
sama orang lain apalagi sama 
orangtua karena udah 
kebiasaan dari kecil gak 
pernah sharing. Dulu 
sebenernya aku pengen cerita 
semua keluh kesahku sama 
orangtuaku saat orangtuaku 
datang mengunjungiku tapi 
momen tersebut aku 
manfaatin untuk senang-

2b,3a Saat putus cinta, 
subjek tidak tahu 
harus berbuat apa. 
Subjek  hanya 
melakukan apa yang 
bisa subjek lakukan 
saat itu. Subjek 
merasakan 
harapannya sia-sia 
dan merasa sudah 
tidak ada lagi wanita 
seperti pacarnya. 
Subjek juga tidak 
pernah terbuka 
dengan orang lain 
tentang masalah yang 
dihadapi sehingga 
subjek hanya 
memendam 
masalahnya sendiri. 
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senang aja sampe sekarang 
pun aku gak pernah curhat 
sama mereka karena mereka 
terlalu sibuk sama kehidupan 
mereka sendiri. Hal ini 
membuatku terbiasa 
memendam masalahku 
sendiri akhirnya masalah 
semakin numpuk sampe aku 
kuat menghandle-nya. Ya itu 
akhirnya larinya ke nyakitin 
diri sendiri. 

13. Kenapa kok 
milih 
menyakiti diri 
sendiri, 
alasannya apa? 

Ya aku ngerasa spontan aja 
ngelakuinnya, toh aku juga 
ngerugiin siapa-siapa. 

 Subjek tidak memiliki 
alasan khusus dengan 
memilih self injury 
sebagai mekanisme 
coping, subjek hanya 
melakukannya dengan 
spontan. 

14. Apa bentuk 
menyakiti diri 
sendiri yang 
anda lakukan 
saat itu? 

Bentuknya ya… itu ya 
minum alkohol banyak 
banget sampe bergelas-gelas 
gitu kadang sampai muntah-
muntah karena mungkin 
dosisnya kebanyakan ya..aku 
lepas kontrol sih ya terus aku 
juga mengkonsumsi obat-
obatan terlarang semua dah 
aku cobain tapi yang paling 
sering ya shabu-shabu. 
Kebiasaan aku kayak gini 
juga gara-gara terpengruh 
sama temen-temenku.  

 Bentuk self injury 
yang dilakukan subjek 
adalah dengan cara 
meracuni diri sendiri 
dengan minum-
minuman beralkohol 
dan mengkonsumsi 
obat-obatan terlarang. 
Subjek melakukan 
kebiasaan tersebut 
karena terpengaruh 
teman. 

15. Apa yang 
menyebabkan 
anda 
menyakiti diri 
sendiri saat 
putus cinta? 

Aku kayak gitu karena aku 
dah gak kuat nahan emosi 
aku  berharap orang-orang 
terdekatku termasuk mantan 
pacarku tahu terus ngasih 
perhatian lagi sama aku. 

2e,2f Subjek melakukan 
self injury karena 
tidak kuat menahan 
emosi dan berharap 
orang-orang terdekat 
subjek ataupun 
mantan pacar subjek 
memberi perhatian 
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terhadap subjek. 
16. Seberapa 

sering anda 
menyakiti diri 
sendiri? 

Aku sering ngelakuin 
kebiasaan itu setiap kali aku 
lagi drop terhadap suatu hal 
apalagi masalah pacar 
soalnya aku sering lepas 
kontrol. 

 Subjek melakukan 
kebiasaan self injury 
setiap kali subjek 
sedang drop terhadap 
suatu hal ataupun 
masalah pacar. 

17. Orangtua tau 
gak dengan 
kebiasaan 
anda 
menyakiti diri 
sendiri? 

Orangtua pernah tahu, tapi 
cuek aja mereka kayak gak 
peduli sama apa yang aku 
lakuin. Mantan pacar pernah 
sih tahu dari temenku tapi 
kalo liat langsung sih gak 
pernah dia, karena biasanya 
aku ngelakuinnya kalo gak di 
kamarku ya di kamarnya 
temenku gitu, cewekku 
pernah bilangin juga kalo 
kebiasaan kayak gitu tuh gak 
baik tapi tetep aku lakuin 
karena aku gak kuat 
ngadepin ini semua aku 
pengen pikiranku tenang. 

1b Orangtua subjek 
cenderung cuek saat 
mengetahui subjek 
melakukan self injury. 
Subjek merasa tidak 
diperhatikan oleh 
orang-orang 
terdekatnya sehingga 
dengan melakukan 
self injury subjek 
dapat menenangkan 
pikirannya karena 
merasa tidak kuat 
mengahadapi masalah 
yang terjadi di dalam 
hidupnya. 

18. Apa 
sebenarnya 
tujuan anda 
menyakiti diri 
sendiri saat 
putus cinta? 

Aku ngelakuin hal itu cuma 
sekedar untuk pelampiasan 
aja biar perasaanku jauh 
lebih tenang gitu. Ya 
setidaknya abis ngelakuin itu 
aku bisa tidur nyenyak ya 
walupun besoknya masalah 
masih tetap aja ada. 

 Tujuan subjek 
melakukan self injury 
adalah untuk 
pelampiasan emosi 
agar perasaan lebih 
tenang dan bisa tidur 
dengan nyenyak. 

19. Perasaan apa 
yang anda 
alami sesaat 
setelah 
menyakiti diri 
sendiri? 

Perasaannya…apa ya 
mm…ada kepuasan 
tersendiri aja sih, ya lega 
ya… tenang juga,  

 Sesaat setelah 
melakukan self injury, 
subjek merasakan 
adanya kepuasan 
tersendiri, merasa lega 
dan tenang. 

20. Apakah anda 
merasa bahwa 
setiap masalah 
yang anda 
alami adalah 
karena 
kesalahan 

Karena aku udah terbiasa 
dengan masalah yang terjadi 
di keluargaku aku tumbuh 
menjadi pribadi yang sensitif 
sehingga aku selalu ngerasa 
setiap masalah yang terjadi 
dalam hidupku adalah karena 

 Subjek adalah pribadi 
yang sensitif dan 
merasa bahwa setiap 
masalah yang subjek 
hadapi adalah karena 
kesalahan subjek 
sendiri. 
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anda sendiri? kesalahanku sendiri. 
21. Apakah anda 

akan 
bertingkah 
laku serupa 
dengan 
menyakiti diri 
sendiri saat 
putus cinta? 

Aku gak bisa mastiin ya akan 
tetap kayak gitu apa gak saat 
sedang putus cinta atau saat 
sedang menghadapi masalah 
soalnya aku tuh orangnya 
sensitif banget ya dan 
cenderung berpikir pendek 
kalo lagi ada masalah. Ya 
aku bisa sembuh kalo 
mantanku itu kembali karena 
cuma dia yang peduli sama 
aku, makanya aku gak tahu 
harus gimana kalo dia gak 
ada, aku ngerasa gak 
sanggup. 
 

2d Subjek tidak bisa 
memastikan akan 
tetap melakukan self 
injury atau tidak saat 
putus cinta atau saat 
sedang menghadapi 
masalah karena 
subjek adalah pribadi 
yang sensitif dan 
cenderung berpikiran 
pendek saat sedang 
menghadapi masalah. 
Subjek membutuhkan 
orang lain untuk 
subjek bisa berubah 
salah satunya adalah 
mantan subjek karena 
subjek tidak sanggup 
menghadapi realita. 

22. Apa harapan 
anda? 

Harapannya ya aku bisa 
bangkit dari keterpurukanku 
lah. Aku juga gak bisa nuntut 
terus sama orangtuaku 
karena biar gimanapun juga 
mereka dah punya keluarga 
sendiri jadi aku gak mau 
ganggu mereka. Ya semoga 
aja aku bisa jadi orang yang 
lebih kuat, itu aja sih. 

 Subjek berharap bisa 
bangkit dari 
keterpurukannya dan 
berharap bisa menjadi 
orang yang lebih kuat. 

 
Kasus Subjek 2 
Identitas Subjek 2 
Nama  : VC  
Usia  : 21 tahun 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
Hasil Wawancara 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 
1. Coba anda 

ceritakan 
tentang latar 
belakang 
keluarga 

Aku anak pertama dari 
dua bersaudara. Adikku 
cowok. Papa sama mama 
tuh kerja, jadi mereka 
sibuk banget. Paling 
pulang kerja cuma nanya 

1d Subjek adalah anak 
pertama dari dua 
bersaudara. Kedua 
orangtua subjek 
sibuk bekerja 
sehingga kurang 
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dah makan apa belum gak 
pernah nanya kegiatan 
hari ini ngapain aja, 
kadang malah langsung 
tidur. Ya… kurang 
perhatian gitulah… 

memiliki waktu 
untuk berkumpul 
bersama keluarga. 
Subjek merasa 
kurang diperhatikan 
oleh kedua 
orangtuanya. 

2. Gimana cara 
orangtua di 
dalam 
mendidik 
anak-
anaknya? 

Papaku tuh orangnya 
otoriter banget, suka 
maksain kehendak gitu. 
Mama sih demokratis 
care sama keluarga 

1a Ayah subjek adalah 
seorang yang 
otoriter sedangkan 
ibu subjek adalah 
seorang yang 
demokratis. 

3. Hubungan 
dengan 
orangtua 
gimana? 

Aku deket sama mama, 
kalo sama papa aku gak 
pernah cocok. Papa tuh 
keras banget orangnya dia 
tuh pilih kasih banget 
sama adikku. 

 Hubungan subjek 
dengan ibunya 
dekat, sedangkan 
dengan ayahnya 
subjek tidak pernah 
merasa cocok. 

4. Masa kecil 
gimana? 

Masa kecilku biasa-biasa 
aja seperti anak-anak pada 
umumnya, ya bisa 
dibilang cukup 
bahagialah. 

 Masa kecil subjek 
biasa saja seperti 
anak-anak pada 
umumnya dan 
cukup bahagia. 

5. Pernah 
mengalami 
pengalaman 
yang gak 
menyenangka
n gak? 

Mm…pernah sih, waktu 
itu umurku delapan tahun 
gitu ya…aku sedih dan 
terpukul banget waktu 
nenekku meninggal. Aku 
ngerasa kehilangan banget 
waktu itu. Abis kejadian 
itu aku tuh jadi orang 
yang suka menyendiri 
gitu dan tertutup banget. 
Aku juga tuh sering 
banget kecewa dan 
tertekan banget sama papa 
yang terlalu manjain 
adikku apa-apa pasti 
dikasih coba kalo 
aku…papa tuh pilih kasih 
banget orangnya sama 
dia. 

1c,1e,2b,2d Pengalaman tidak 
menyenangkan 
yang pernah dialami 
subjek adalah saat 
neneknya 
meninggal, subjek 
merasa sangat sedih 
dan terpukul. 
Subjek juga merasa 
kecewa dan tertekan 
dengan sikap 
ayahnya yang 
terlalu memanjakan 
adiknya dan sering 
berlaku tidak adil 
terhadap subjek dan 
adiknya. 

6. Kalo 
pengalaman 
yang 

Apa ya…aku tuh dimanja 
banget sama nenekku, 
nenek sayang banget 

 Pengalaman 
menyenangkan 
yang dialami subjek 
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menyenangka
n pernah 
mengalami 
gak? 

sama aku, buatku itu dah 
gimana ya ya udah 
merupakan hal yang 
paling menyenangkanlah 
buat aku. tapi sekarang 
nenekku udah meninggal 
gitu jadi perhatian nenek 
udah gak aku  rasain. 

adalah saat nenek 
subjek masih hidup. 
Nenek subjek 
sangat sayang dan 
perhatian terhadap 
subjek. 

7. Pernah 
mengalami 
kekerasan 
dalam 
keluarga? 

Aku gak pernah ngalamin 
kekerasan secara fisik gitu 
gak pernah tapi lebih ke 
sifatnya psikis ya. Lebih 
ke psikisnya tuh gini aku 
sering jengkel dan kecewa 
sama papa tapi gak bisa 
ngungkapinnya. Papa tuh 
sering janji sama aku tapi 
jarang ditepati misalnya 
aku pengen apa gitu 
jarang banget diturutin. 
Papa tuh pilih kasih sama 
adikku kalo dia minta 
apa-apa pasti selalu 
diturutin. 

1f Subjek tidak pernah 
merasakan 
kekerasan yang 
bersifat fisik tetapi 
sering mengalami 
kekerasan yang 
bersifat psikis. 

8. Masa remaja 
gimana? 

Sehari-hari aku sekolah, 
kuliah gak pernah 
macem-macem. Aku juga 
gak pernah ada masalah 
sama temen-temenku 
soalnya aku tuh orangnya 
cuek banget sama 
lingkugan sekitar. Di 
dalam bidang akademis 
juga prestasiku cukup 
membanggakan tapi aku 
sedih sama papa aku gak 
pernah dikasih ucapan 
selamat atau pujian gitu, 
kado apalagi. Pernah sih 
janji mau beliin sesuatu 
gitu tapi gak pernah jadi 
kenyataan. 

2b Masa remaja subjek 
dihabiskan dengan 
sekolah. Subjek 
cenderung cuek 
dengan lingkungan 
sekitar. Di bidang 
akademis, prestasi 
subjek cukup 
membanggakan 
namun subjek 
merasa sedih karena 
subjek tidak pernah 
mendapat pujian 
ataupun hadiah dari 
ayahnya.   

9. Pernah 
pacaran? 
Kapan? 

Pernah..pertama kali 
waktu kelas satu SMP 
sampe kelas satu SMA. 
Sama pacarku yang 

 Subjek pernah 
pacaran sebanyak 
tiga kali. 
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pertama putusnya karena 
dia overprotektif sama 
aku sampe aku gak boleh 
main sama temen-
temenku. Pacaran yang 
kedua waktu aku kelas 
satu SMA sampe kelas 
dua SMA putusnya gara-
gara aku selingkuh sama 
orang lain terus pacaran 
yang ketiga waktu aku 
kelas dua SMA sampe 
aku kuliah semester 
empat sekarang ini. 
Pacarannya cukup lama, 
bahkan sampe putus 
nyambung tiga kali. 

10. Pernah 
menyakiti diri 
sendiri saat 
putus cinta? 

Mm…pernah sih, ya 
waktu putus sama pacarku 
yang ketiga ini. 

 Subjek pernah 
melakukan self 
injury saat putus 
cinta dengan pacar 
yang ketiga. 

11. Coba 
ceritakan 
tentang 
pengalaman 
pacaran anda 
dengan pacar 
yang ketiga 
ini sampai 
akhirnya 
putus cinta 

Awalnya aku kenalnya di 
acara ultahnya temenku, 
kebetulan temenku punya 
kakak cowok trus aku 
dikenalin gak lama abis 
itu kita pernah jalan 
bareng sekali trus setelah 
beberapa kali ketemu 
akhirnya kita merasa 
cocok, dia juga baik, 
perhatian dan seiman 
sama aku kemudian kita 
pun jadian. Aku sama dia 
udah putus nyambung tiga 
kali. Putus yang pertama 
karena cowokku salah 
paham dengan temen-
temenku yang 
kebanyakan cowok dia 
ngirain aku selingkuh tapi 
aku berusaha ngasih 
penjelasan ke dia 
akhirnya kita pun jadian 
lagi. Putus yang kedua 

2a,2b Perkenalan subjek 
dengan pacar yang 
ketiga yaitu pada 
saat acara ulang 
tahun teman subjek. 
Subjek dengan 
pacarnya putus 
nyambung 
sebanyak tiga kali. 
Masalah yang 
timbul dalam 
hubungan 
percintaan subjek 
adalah adanya rasa 
cemburu, tidak 
direstui orangtua, 
dan salah satu pihak 
tidak setia. Masalah 
ketidaksetiaan 
adalah masalah 
yang akhirnya 
menyebabkan 
hubungan subjek 
berakhir. Subjek 
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karena papaku gak setuju 
karena menurut papa 
cowokku itu orang yang 
gak berguna, luntang-
lantung gak jelas dan suka 
hura-hura. Putus yang 
ketiga ini akhirnya bener-
bener putus, yang mutusin 
waktu itu cowokku lewat 
telepon. Waktu itu dia 
bilang kalo kita dah gak 
cocok lagi dia bilang 
sudah ada penggantinya 
dan parahnya lagi mereka 
udah jadian setahun dia 
juga bilang kalo dia dah 
gak mau ngeliat aku lagi. 
Saat itu aku kaget dan gak 
bisa nerima keputusan 
sepihak dari cowokku itu 
karena dia dah ambil 
keperawananku. Malam 
itu juga sekitar jam 11 
malam aku pergi ke 
rumah cowokku untuk 
minta kejelasan. Saat itu 
cowokku gak mau nemuin 
aku tapi aku nekat masuk 
ke kamarnya. Sampai saat 
terakhir pun kita 
ngelakuin lagi ya 
berharap cowokku mau 
mencabut keputusannya 
tapi ternyata cowokku 
tetep gak mau balikan lagi 
sama aku, aku bingung 
banget aku gak tau mesti 
gimana padahal waktu itu 
kita ngelakuinnya sampe 
lebih dari jam 1 malem 
tapi tetep aja dia gak mau 
brengsek banget gak sih.. 

bersikeras tidak 
mau putus dengan 
pacarnya karena 
pacarnya sudah 
mengambil 
keperawanan subjek 
namun pacar subjek 
tidak mau kembali. 
Subjek merasa 
sangat bingung dan 
kecewa terhadap 
sang pacar. 

12. Terus anda 
langsung 
menyakiti diri 
sendiri saat 

Iya…aku langsung kalap 
waktu itu. Aku udah gak 
bisa mikir, aku jadi takut 
menatap masa depanku, 

2e,2g Setelah putus cinta, 
subjek langsung 
melakukan self 
injury karena subjek 
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itu? aku benci sama dia. Dia 
udah ngancurin hidupku. 
Aku gak tau harus cerita 
sama siapa, aku malu 
curhat tentang masalahku 
sama orang lain udahlah 
biar aku aja yang tau… 

bingung tidak bisa 
berpikir jernih dan 
benci dengan 
pacarnya yang 
sudah 
meninggalkan 
subjek begitu saja. 

13. Kenapa milih 
menyakiti diri 
sendiri, 
kenapa gak 
dengan cara 
lain? 
Alasannya 
kenapa? 

Waktu itu aku hanya 
berpikir apa yang bisa aku 
lakukan untuk 
melepaskan emosiku saat 
itu tanpa berpikir panjang.

 Subjek memilih 
melakukan self 
injury sebagai 
mekanisme coping 
karena subjek hanya 
ingin secepatnya 
melepaskan emosi  
yang menghimpit 
tanpa perlu berpikir 
panjang. 

14. Apa bentuk 
menyakiti diri 
sendiri yang 
anda lakukan 
saat itu? 

Waktu putus itu aku 
langsung mengemudikan 
mobilku dengan kencang 
kebut-kebutan gak jelas 
gitu deh berharap aku 
celaka akhirnya aku 
menabrakkan mobilku ke 
tiang listrik, kepalaku pun 
terbentur dan berdarah. 
Saat itu aku langsung 
pulang ke rumah tanpa 
seorang pun yang tau. 
Sejak saat itu aku mulai 
gak mau makan, suka 
mabuk-mabukan, kalo di 
kamar aku sering benturin 
kepalaku ke tembok, aku 
sering gak pulang aku 
juga jarang banget 
berangkat kuliah tapi 
untungnya prestasiku 
selalu baik. 

 Bentuk self injury 
yang dilakukan 
subjek adalah 
dengan mencelakai 
dirinya sendiri saat 
mengendarai mobil 
dan menabrakkan 
mobilnya ke tiang 
listrik sehingga 
membuat kepala 
subjek terbentur dan 
berdarah,. Subjek 
juga tidak mau 
makan, meracuni 
diri dengan minum-
minuman keras dan 
suka membenturkan 
kepalanya ke 
tembok. 

15. Apa yang 
menyebabkan 
anda 
menyakiti diri 
sendiri saat 
putus cinta? 

Yang pasti aku kecewa 
banget, aku ngerasa kotor 
dan gak berguna, aku 
udah kehilangan 
kesucianku sebagai 
seorang wanita, selain itu 
aku juga bingung aku 

2c,2a,2f Subjek melakukan 
self injury karena 
merasa tidak 
berguna, bingung, 
dan untuk menarik 
perhatian mantan 
pacar agar mantan 
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harus gimana soalnya aku 
tuh udah udah tergantung 
banget sama cowokku 
tiap hari kita selalu bareng 
jadi kerasa banget 
kehilangannya aku 
pengen dia ngerasa 
kasihan sama aku dan 
mau balikan lagi sama 
aku. Ya rasa cintaku yang 
membutakan aku dan 
mendorongku untuk 
ngelakuin hal itu. 

pacarnya merasa 
kasihan terhadap 
subjek. 

16. Seberapa 
sering anda 
melakukan 
tindakan 
tersebut? 

Aku gak tau persis 
tepatnya seberapa sering 
yang pasti setiap kali aku 
dengerin lagu kenanganku 
bersama cowokku pasti 
aku teringat lagi dan sedih 
lagi akhirnya bentur-
benturin kepalaku lagi ke 
tembok. Aku berharap 
bisa ngelupain apa yang 
aku rasain saat itu tapi 
tetep aja gak bisa lupa. 

 Subjek melakukan 
self injury setiap 
kali teringat dengan 
lagu kenangannya 
bersama sang pacar. 
Dengan melakukan 
self injury subjek 
berharap bisa 
melupakan 
kenangan yang 
membuat subjek 
sedih. 

17. Orangtua tau 
gak dengan 
kebiasaan 
anda 
menyakiti diri 
sendiri? 

Gak mereka gak tau, 
mereka sibuk sama 
pekerjaan mereka sendiri. 
Aku juga ngelakuinnya ya 
di kamarlah jadi orang 
rumah ya gak tau. Mereka 
apa tau aku lagi ada 
masalah, gak mereka gak 
tau karena aku juga gak 
pernah cerita. Kalo aku 
udah masuk kamar 
biasanya mereka gak mau 
ganggu. Mama taunya tuh 
aku anak pertama jadi 
bisa ngasih contoh yang 
baik buat adikku mereka 
nganggep aku tuh dah 
dewasa gak mungkin 
berbuat yang aneh-aneh. 
Mama sama papa tuh gak 
pernah ngasih pengarahan 

3a Orangtua subjek 
tidak mengetahui 
kebiasaan subjek 
melakukan self 
injury. Subjek 
cenderung 
menyendiri dan 
tidak pernah 
bercerita dengan 
orang lain saat 
sedang menghadapi 
masalah.  
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dalam hal pacaran atau 
apalah. Padahal kan aku 
masih labil aku juga butuh 
perhatian dari mereka. 
Mereka aja yang selalu 
sibuk.. 

18. Apa 
sebenarnya 
tujuan anda 
menyakiti diri 
sendiri saat 
putus cinta? 

Tujuannya simple aja sih 
sebenarnya cuma pengen 
ngelepasin emosi aja biar 
lebih tenang. 

 Tujuan subjek 
melakukan subjek 
melakukan self 
injury adalah untuk 
melepaskan emosi 
agar lebih tenang. 

19. Perasaan apa 
yang anda 
alami sesaat 
setelah 
menyakiti diri 
sendiri? 

Sedikit lebih tenang bisa 
ngelupain masalahku 
walaupun hanya sesaat. 

 Subjek merasa lebih 
tenang sesaat 
setelah melakukan 
self injury dan bisa 
melupakan 
masalahnya 
walaupun hanya 
sesaat. 

20. Apakah anda 
merasa setiap 
masalah yang 
anda hadapi 
adalah karena 
kesalahan 
anda sendiri? 

Gak juga sih, cuma aku 
ngerasa orang-orang di 
sekitarku sering berlaku 
gak adil sama aku. Aku 
jadi mikir aku ini salah 
apa sampe orang-orang 
kayak gitu sama aku. Hal 
ini membuat aku akhirnya 
jadi orang tuh cuek 
banget, gak peduli orang 
mau ngomong apa. 

 Subjek tidak merasa 
bahwa setiap 
masalah yang 
subjek hadapi 
adalah karena 
kesalahan subjek 
sendiri hanya saja 
subjek merasa 
orang-orang di 
sekitar subjek 
sering berlaku tidak 
adil terhadap 
subjek. Hal ini 
membuat subjek 
tumbuh menjadi 
pribadi yang sangat 
cuek, tidak peduli 
dengan omongan 
orang. 

21. Apakah anda 
akan 
bertingkah 
laku serupa 
dengan 
menyakiti diri 
sendiri saat 

Ya aku mencoba untuk 
gak ngelakuin kebiasaan 
itu lagi dan berusaha 
membangun pemikiran 
bahwa putus cinta 
bukanlah akhir dari 
segalanya. 

 Subjek berusaha 
untuk tidak 
melakukan 
kebiasaan self 
injury.  
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putus cinta? 
22. Apa harapan 

anda? 
Ya aku pengen suatu saat 
nanti aku bisa 
menemukan suami 
ataupun keluarga yang 
bisa menerima aku apa 
adanya. 

 Subjek berharap 
bisa menemukan 
suami dan keluarga 
yang bisa menerima 
subjek apa adanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasus Subjek 3 
Identitas Subjek 3 
Nama  : RA  
Usia  : 20 tahun 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
Hasil Wawancara 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 
1. Coba anda 

ceritakan 
tentang latar 
belakang 
keluarga 

Aku itu anak kedua dari 
tiga bersaudara. Anak 
yang pertama cewek dan 
yang ketiga cowok. 
Mamaku udah meninggal 

1a,1b,1e Subjek kehilangan 
figur seorang ibu, 
ayah subjek menikah 
lagi dan menjadi 
kurang perhatian 
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waktu aku umur 14 tahun, 
sekarang papa udah merit 
lagi. Dulu waktu mama 
masih ada, kondisi 
keluarga rasanya tuh 
harmonis banget. Mama 
tuh orangnya care bagt 
sama keluarga sementara 
papa biasa aja apalagi 
semenjak mama udah gak 
ada papa gak care sama 
sekali, papa cuma peduli 
sama isterinya yang baru. 
Semenjak papa merit, aku, 
kakak dan adikku tinggal 
sama pembantu sedangkan 
papa tinggal sama isteri 
yang baru. Paling papa 
cuma jenguk kita 
seminggu sekali di saat 
weekend. Papa gak pernah 
ngontrol kita, papa cuma 
nyetok uang setiap 
bulannya kurang apa lebih 
ya ditanggung sendiri. 

terhadap keluarga. 

2. Gimana cara 
orangtua anda di 
dalam mendidik 
anak-anaknya? 

Dulu waktu masih ada 
mama, kondisi keluarga 
tuh terkontrol banget. 
Mmm… terkontrolnya tuh 
gini kayak apa ya masih 
ada larangan-larangan 
gitulah yang harus ditaati 
kalo sekarang kan keadaan 
keluarga jadi gak karuan. 

 Pola asuh orangtua 
demokratis tetapi 
kemudian berubah 
menjadi tidak 
terkontrol semenjak 
ibu subjek 
meninggal. 

3. Masa kecil 
gimana? 

Dari kecil sampe aku 
kelas satu SMP, aku 
ngerasa bahagia. Mama 
selalu ngontrol keuangan 
keluarga dan selalu 
perhatian dengan 
keluarga. Sampe akhirnya 
mama sakit kanker rahim 
stadium akhir. Kita cuma 
bisa kontrol mama lewat 
obat sama makanan aja 
karena udah gak ada 

2e Masa kecil subjek 
bahagia sewaktu 
ibunya masih ada, 
namun subjek 
mengaku sedih saat 
ibunya meninggal 
dan kehilangan figur 
seorang ibu dalam 
hidupnya. 
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harapan lagi untuk mama 
bisa sembuh. Lama 
kelamaan papa mulai 
capek, trus mulai lari ke 
judi sama alkohol. Semua 
harta yang dikelola mama 
habis papa pake buat judi 
sama minum-minum yang 
tersisa cuma deposito 
anak-anak dan akhirnya 
mama meninggal di 
usiaku yang ke 14 tahun. 
Wah hidup tuh kalo gak 
ada mama tuh hampa lah 
aku sedih plus kehilangan 
banget. 

4. Pernah 
mengalami 
pengalaman gak 
yang 
menyenangkan? 

Mmm..ya itu tho waktu 
aku tau kalo papa 
khianatin mama dengan 
merit lagi sama wanita 
lain. Aku kecewa banget 
sama papa. Sampe 
sekarang pun aku gak mau 
nemuin wanita itu karena 
aku kecewa sama papa. 
Sejak saat itu aku berubah 
dari anak yang penurut 
jadi anak yang bertabiat 
buruk dan gak ngurusin 
keluarga. 

1f,2e Subjek pernah 
mengalami 
pengalaman yang 
tidak menyenangkan 
dan membuat subjek 
merasa sangat 
kecewa saat ayah 
subjek memutuskan 
untuk menikah lagi. 

5. Kalo 
pengalaman 
yang 
menyenangkan 
pernah 
ngalamin 
nggak? 

Mmm…pernah waktu 
ultahku yang ke 17 tahun. 
Waktu itu tiba-tiba papa 
ngasih kejutan gitu papa 
ngadain pesta sweet 
seventeen buat aku trus 
ngundang teman-teman 
sekelasku. 

 Subjek mengaku 
juga pernah 
mengalami 
pengalaman yang 
menyenangkan 
dalam hidupnya. 

6. Hubungan 
dengan orangtua 
gimana? 

Biasa aja sih. Aku juga 
gak pernah curhat, aku 
jadi tertutup banget 
orangnya sejak mama 
meninggal paling aku 
cuma curhat sama pacar 
atau sahabat. Menurutku 
apa yang dikatakan pacar 

3a Hubungan subjek 
dengan orangtuanya 
terutama ayah biasa 
saja. Subjek berubah 
menjadi pribadi yang 
tertutup sejak ibu 
subjek meninggal. 
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adalah yang paling benar. 
7. Pernah 

mengalami 
kekerasan 
dalam keluarga? 

Kalo kekerasan secara 
fisik sih gak pernah, tapi 
kalo secara psikis iya. 
Contohnya kayak aku mau 
berangkat kuliah pasti 
ditanyain macem-macem, 
kuliah ma siapalah selalu 
dicurigain gitu. Waktu 
kuliah emang aku punya 
pacar kebetulan 
keluargaku gak setuju aku 
pacaran sama dia sampe 
pernah keluargaku 
mutusin untuk ngeluarin 
aku dari silsilah keluarga 
kalo aku gak putus sama 
dia, aku jadi ngerasa 
tertekan lho kalo 
digituin… 

1g Subjek pernah 
mengalami 
kekerasan dalam 
keluarga yang 
bersifat psikis. 

8. Masa remaja 
gimana? 

Masa remajaku lebih 
banyak aku habisin untuk 
kuliah dan kumpul sama 
temen-temen kuliahku 
untuk sekedar shopping, 
jalan-jalan, mancing, 
nonton bioskop sama 
ngerjain tugas kuliah. Aku 
gak suka sama kehidupan 
malam kayak dugem gitu. 

 Masa remaja banyak 
dihabiskan subjek 
dengan berkumpul 
bersama teman-
temannya. 

9. Anda pernah 
pacaran kan? 
Sudah berapa 
kali anda 
berpacaran? 
 

Aku udah pacaran tiga 
kali. Yang pertama itu 
waktu aku kelas dua SMP, 
trus yang kedua itu waktu 
aku kelas satu SMA dan 
yang ketiga waktu aku 
kuliah. 

 Subjek sudah 
berpacaran sebanyak 
tiga kali. 

10. Pernah putus 
cinta setelah 
itu menyakiti 
diri sendiri? 

Pernah saat aku putus 
dengan pacarku yang 
ketiga karena dari ketiga 
pacarku, pacarku yang 
ketiga inilah yang paling 
membekas di hati. 

 Subjek menyakiti 
diri sendiri saat 
putus cinta dengan 
pacarnya yang 
ketiga. 

11. Coba anda 
ceritakan 
pengalaman 

Pertama kali aku kenal dia 
itu waktu aku masuk 
kuliah kebetulan dia 

 Pertemuan subjek 
dengan sang pacar 
pertama kali yaitu 
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pacaran anda 
dengan pacar 
yang ketiga ini 
sampai 
akhirnya putus 
cinta  

kakak kelasku. Pertemuan 
pertama sih biasa aja 
cuma sebatas suka aja aku 
gak pernah kepikiran 
bakalan pacaran sama dia 
karena basically kita udah 
beda. Suatu ketika 
fakultasku ngadain 
kegiatan KBM kebetulan 
dia salah satu panitia 
penyelenggara kegiatan 
tersebut. Sejak saat itu, 
hubungan kita jadi makin 
akrab akhirnya kita pun 
jadian. Semenjak aku 
jadain sama dia, 
hubunganku sama temen-
temen jadi renggang 
karena aku banyak 
ngabisin waktuku sama 
pacar. Keluargaku 
akhirnya tau aku pacaran 
sama dia dan langsung 
gak setuju karena kita 
beda agama dan beda ras. 
Sejak saat itu aku selalu 
dapat tekanan dari 
keluargaku, pernah aku 
disuruh pindah universitas 
tapi aku gak mau. Karena 
udah hopeless, akhirnya 
aku ngelakuin tindakan 
yang melanggar norma 
aku ngelakuin hubungan 
seksual layaknya suami 
isteri sama pacarku ya 
dengan maksud biar aku 
hamil trus keluarga 
merestui hubungan kami. 
Bagiku ya perbedaan 
agama, perbedaan ras atau 
apalah itu aku rasa gak 
penting ya yang terpenting 
kan kesiapan diri kita baik 
fisik maupun mental dan 
juga matang secara 

terjadi saat subjek 
baru masuk kuliah 
dan saat itu masih 
terkesan biasa saja. 
Hubungan subjek 
dengan sang pacar 
semakin dekat saat 
subjek mengikuti 
acara KBM dan 
akhirnya mereka 
berpacaran. Masalah 
yang timbul dalam 
hubungan mereka 
cukup kompleks 
yaitu subjek dan 
pacarnya berbeda 
keyakinan dan 
berbeda ras. Masalah 
inilah yang 
kemudian menjadi 
penyebab putusnya 
hubungan mereka. 
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financial. Aku jadi sering 
curhat sama sahabatku dan 
dinasihatin macem-macem 
sama dia tapi gak pernah 
aku tanggepin. Aku juga 
sering putus nyambung 
gara-gara masalah ini tapi 
ujung-ujungnya kita 
balikan lagi karena aku 
gak bisa jauh dari dia. 
Suatu ketika saat pacarku 
sudah lulus kuliah, dia 
memutuskan untuk kerja 
di jogja gitu. Berat banget 
buat aku waktu tau 
niatnya untuk kerja di luar 
kota, tapi dia selalu 
berusaha nguatin aku kalo 
dia gak bakalan macem-
macem dan akan selalu 
setia sama aku. Akhirnya 
aku pun ngerelain dia 
pergi dan berusaha 
percaya sama janjinya. 
(Subjek terlihat sedih dan 
meneteskan air mata 
sebelum melanjutkan 
kalimatnya) Tapi liat 
sekarang ternyata 
omongannya gak bisa 
dipegang dia bohong sama 
aku. Waktu dia sampe di 
jogja, dia gak pernah 
ngabarin aku, kalo aku 
telfon juga gak pernah 
diangkat kadang-kadang 
juga HP-nya gak aktif 
mungkin sekarang dia dah 
ganti nomor. Temenku 
juga pernah nyoba nelfon 
dia, nyambung sih waktu 
itu tapi waktu itu cowokku 
cuma bilang kalo dia dah 
gak peduli lagi sama aku, 
dia bilang dia udah capek 
dan gak kuat ngejalani 
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hubungan yang gak jelas 
sama aku. Aku sebenernya 
gak pernah mau putus 
sama dia karena aku juga 
masih sayang banget sama 
dia sampe sekarang tapi 
kenapa ya dia bisa tega 
banget sama aku, aku dah 
gak punya apa-apa, 
keperawananku udah 
hilang, depositoku juga 
abis diambil semua sama 
dia, aku bener-bener cinta 
buta sama dia.  

12. Terus anda 
langsung 
menyakiti diri 
sendiri saat 
itu? 

Iya abisnya aku bingung 
harus gimana. 

2a Saat hubungan 
percintaannya 
berakhir subjek 
mengaku bingung 
harus berbuat apa. 

13. Kenapa kok 
milih 
menyakiti diri 
sendiri, kenapa 
gak dengan 
cara 
lain?Alasan 
apa? 

Gak ada ya…itu spontan 
aja aku ngelakuinnya 
karena aku udah putus asa 
dan udah gak bisa berpikir 
jernih mau cerita sama 
keluarga juga malu karena 
dulunya gak pernah 
dengerin mereka ya udah 
masalahnya jadi aku 
pendam sendiri dan aku 
ngerasa cuma dengan cara 
itu aku lakuin untuk bisa 
menarik perhatian dia lagi.

2c,3a Subjek melakukan 
self injury dengan 
alasan spontan, ingin 
diperhatikan lagi 
oleh mantan, putus 
asa, tidak bisa 
berpikir jernih dan 
malu untuk cerita 
dengan keluarganya 
tentang masalah 
yang dihadapi dan 
memilih untuk 
memendamnya 
sendiri. 

14. Apa bentuk 
menyakiti diri 
sendiri yang 
anda lakukan 
saat itu? 

Yang aku lakuin ya 
bentur-benturin kepala ke 
tembok gitu kalo teringat 
sama kenangan-
kenanganku waktu masih 
sama dia. Aku juga jadi 
gak mau makan, minum 
pun jarang gara-gara itu 
aku jadi sakit lever. Aku 
pernah pergi ke dokter 
untuk dihipnotis biar 
segala sesuatu yang 
berhubungan dengan 

 Subjek 
membenturkan 
kepala ke tembok 
dan tidak mau 
makan saat putus 
cinta.  
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pacarku hilang dari 
memoriku tapi kata dokter 
fisikku gak kuat karena 
terlalu lemah. 

15. Apa yang 
menyebabkan 
anda menyakiti 
diri sendiri saat 
putus cinta? 

Yang jelas aku ngerasa 
bingung gak tau harus 
gimana, aku ngerasa dah 
gak berguna, putus asa 
sekaligus juga kecewa 
banget sama sikap 
cowokku. Aku ngerasa 
dikhianati untuk kedua 
kalinya, yang pertama 
sama papa sampe papa 
gak pernah perhatian lagi 
sama keluarga dan yang 
kedua sama cowokku. 
Aku jadi tertekan dan 
takut menatap masa 
depan. Sebenarnya banyak 
sih laki-laki yang suka 
sama aku tapi aku takut 
kalo suatu saat mereka tau 
kalo aku udah gak 
perawan mereka bakal 
ninggalin aku gitu aja. 
Aku jadi trauma untuk 
pacaran lagi. 

2a,2b,2c,
2e,2f,2h 

Subjek merasa 
bingung, tidak 
berguna, putus asa, 
kecewa dengan sikap 
pacar subjek yang 
meninggalkan subjek 
begitu saja, merasa 
dikhianati untuk 
yang kedua kalinya 
oleh orang yang 
disayangi dan takut 
menghadapi realita. 

16. Seberapa 
sering anda 
menyakiti diri 
sendiri? 

Aku gak inget ya 
ngelakuinnya seberapa 
sering, yang pasti setiap 
kali aku inget sama 
kejadian-kejadian yang 
dulu itu apalagi kalo inget 
aku ini “kotor” aku pasti 
benturin kepalaku ke 
tembok. 

 Subjek melakukan 
self injury setiap kali 
subjek teringat 
dengan masa lalu 

17. Orangtua atau 
keluarga anda 
tau akan hal 
ini? 

Awalnya sih mereka gak 
tau, aku ngelakuinnya 
sembunyi-sembunyi donk 
ya kalo ditanyain udah 
makan apa belum ya pasti 
aku jawab udah padahal 
aku gak nafsu makan 
sama sekali tapi akhirnya 
mereka tau juga sahabatku 

 Keluarga subjek 
mengetahui 
kebiasaan subjek 
melakukan self 
injury dari sahabat 
subjek namun 
awalnya subjek 
berusaha agar 
keluarga tidak 
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yang ngasih tau ke mereka 
karena sahabatku khawatir 
banget sama aku. 

mengetahui 
kebiasaan subjek 
tersebut dengan 
melakukan self 
injury secara 
sembunyi-sembunyi. 

18. Apa tujuan 
anda menyakiti 
diri sendiri saat 
putus cinta? 

Ya untuk meluapkan 
kemarahanku, dan 
kekecewaan yang aku 
alami daripada aku 
mencelakai orang lain 
lebih baik aku nyakitin 
diriku sendiri walaupun 
sebenarnya aku gak 
ngerasa sakit. 

 Tujuan subjek 
melakukan self 
injury untuk 
meluapkan 
kemarahan dan 
kekecewaan subjek 
terhadap sang pacar. 

19. Perasaan apa 
yang anda 
alami sesaat 
setelah anda 
menyakiti diri 
sendiri? 

Aku ngerasa lega, 
bebanku sedikit 
berkurang.  

 Subjek merasa lega 
dan merasa 
bebannya sedikit 
berkurang sesaat 
setelah melakukan 
self injury. 
 

20. Apakah anda 
merasa bahwa 
setiap masalah 
yang anda 
hadapi adalah 
karena 
kesalahan anda 
sendiri? 

Gak ya…aku ngerasa ini 
semua karena kesalahan 
keluargaku. Kalo mereka 
mau merestui hubunganku 
sama cowokku pasti gak 
gini jadinya. 

 Subjek merasa setiap 
masalah yang subjek 
hadapi adalah karena 
kesalahan keluarga 
subjek. 

21. Apakah anda 
akan 
bertingkah 
laku serupa 
dengan 
menyakiti diri 
sendiri saat 
putus cinta? 

Ya…aku sih berusaha 
untuk gak kayak gitu lagi. 
Saat ini aku selalu diawasi 
sama keluargaku mereka 
berusaha selalu hibur aku 
karena jiwaku masih labil 
mereka takut aku kembali 
melakukan tindakan 
tersebut. 

 Subjek berusaha 
untuk tidak 
melakukan self 
injury namun saat ini 
subjek berada dalam 
pengawasan 
keluarga karena 
subjek masih labil. 

22. Apa harapan 
anda? 

Harapanku gak muluk-
muluk, aku cuma pengen 
cepet lulus terus aku 
pengen nantinya aku akan 
menemukan seseorang 
yang bisa nerima aku apa 
adanya dan memiliki 

 Subjek berharap 
ingin segera lulus 
dan berharap suatu 
saat nanti subjek bisa 
menemukan 
seseorang dan 
keluarga yang bisa 
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keluarga yang bisa 
nyembuhin luka batinku. 

menyembuhkan luka 
batin subjek. 
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SUBJEK 1 

 
A. TREE TEST 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

A1. Kesan Umum Pohon yang 
dikelilingi rumput 

 Kurang percaya pada 
dsendiri 

 Rasa tergantung 
 Kurang diakui 
lingkungan 

A2. Kualitas Garis Tekanan garis lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arah garis tidak 
terarah (banyak garis 
yang tidak berfungsi) 

 Adanya fleksibilitas 
 Kurang adanya 
dorongan untuk 
mencapai sesuatu 

 Kemampuan kurang 
 Pengambilan keputusan 
tidak tegas 

 Ragu-ragu 
 Labil 
 Lemah dan enggan 
(garis kecil terputus-
putus dan tidak 
harmonis) 
 

 Adanya keinginan untuk 
aktivitas / berbuat 

 Kurang dapat 
mengendalikan diri 

 Merasa tidak aman dan 
tidak mampu (coret-
coretannya tipis) 

 Mungkin adanya 
hambatan 

A3. Penempatan  

Lokasi Gambar 

Cenderung ke atas  Adanya hasrat yang 
tinggi 

 Energy / kemampuannya 
lemah tapi aspirasinya 
terlalu tinggi 

 Fantasi yang lebih besar 
/  imaginatif 

 Intelektual : penuh dunia 
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idea 
A4. Mahkota 

1. Bentuk 
mahkota  
 

 

 

 

2. Arah berat 
mahkota 

 

Ndredeg / digambar 
bergetar 

 

 

 

Mahkota yang berat 
ke kiri 

 

 Mudah nervous / cemas 
 Mudah terganggu 
perasaannya 

 Mudah ragu-ragu dan 
mudah takut 
 
 

 Introvert 
 Pendiam tapi 
perasaannya dalam 

 Cenderung menolak 
dunia luar 

 Egosentris 
 Mudah tertekan / 
depresif 

A5. Dahan  Gambar seperti pipa 
yang terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujung dahan diberi 
kapas 

 Tendensi adanya 
keinginan yang masih 
ingin dicapainya 

 Adanya keinginan untuk 
berprerstasi dan kerja 
sebanyak mungkin 

 Kurang dapat 
menentukan sikap 

 Tidak ada kepastian 
dalam menghadapi 
lingkungan 
 

 Keragu-raguan 
menghadapi realita 

 Mengingat perasaan 
orang lain 

 Diplomatis 
 Takut menyakiti hati 
orang lain 

 Tak memperhatikan 
maksud yang 
sebenarnya 

A6. Cabang Cabang kecil dan 
panjang, mengarah 
ke atas tapi tidak 
sampai memotong 

 Menekankan fantasi, 
keinginan, kepuasan 
dalam fantasi 

 Ada pada orang introvert
 Puas dalam hubungan 
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kertas dengan lingkungannya 

A7. Batang 

1. Batang secara 
Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Batang secara 
Countour/ 
permukaan 

 

Batang berbentuk 
kerucut 

 

 

 

 

 

 

Batang menerobos 
mahkota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow ke kiri 

 

 

 

 

 

 Konkrit dalam 
menghadapi sesuatu 

 Cenderung statis 
 Gejala retardasi 
 Ada  kemungkinan 
lambat dalam belajar 

 Lebih praktis tapi sangat 
teoritis (motorik agak 
kasar) 
 

 Primitif, rigid 
 Vitalitas kuat 
 Sangat instingtif 
 Lebih bersifat praktis 
 Ada gejala retardasi 
 Remming untuk 
mengembangkan bakat 

 Kurang mampu untuk 
mengobyektifir sesuatu 
yang primitif 
 

 Mudah melamun 
 Cenderung introvert 
 Ingin mengeluarkan 
perasaan 
 

 Timbunan efek 
 Sifat malu 
 Tegang 
 Remming 
 Tertutup 
 Terdesak 
 

 Kelihatannya penurut, 
tapi di belakangnya 
kepala batu 

 Kurang menyesuaikan 
diri 

 Tidak terbuka 
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batang 

 

 
 

3. Condongnya 
batang 

 

Batang dengan 
penebalan 

 

 

 

 

Batang lurus sekali 
dan sejajar 

 Jiwa yang kaku 
 Jalan pikiran terang dan 
jelas 

A8. Akar, stam basis 

dan Dasar 

1. Akar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Satam basis 
(batas antara 
akar dan 
batang) 

 

 

Akar digambar 
kelihatan 

 

 

 

Akar tertutup 

 

 

 

Stam basis kiri dan 
kanan sama lebar 

 

 

 Sifat primitif (Freud:id) 
 Banyak dipengaruhi 
ketidaksadaran 

 Teriakt pada insting 
 Terikat pada tradisi 
 

 Dorongan yang ada pada 
seseorang masih dapat 
diseleksi oleh orang 
yang bersangkutan 

 
 Tendensi hambatan 
terutama dalam hal 
belajar 

 Sukar dapat mengerti 
 Lamban tapai pasti 
 Kemungkinan hambatan 
dalam perkembangan 

Kesimpulan 1 : 
1. Kurang percaya pada diri sendiri 
2. Rasa tergantung 
3. Kurang adanya dorongan untuk mencapai sesuatu 
4. Kemampuan kurang 
5. Pengambilan keputusan tidak tegas 
6. Ragu-ragu 
7. Labil 
8. Kurang dapay mengendalikan diri 
9. Merasa tidak aman dan tidak mampu 
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10. Fantasi yang lebih besr / imaginatif 
11. Intelektual : penuh dunia idea 
12. Mudah nervous, cemas 
13. Mudah terganggu perasaannya 
14. Mudah ragu-ragu dan mudah takut 
15. Introvert 
16. Pendiam tapi perasaannya dalam 
17. Cenderung menolak dunia luar 
18. Egosentris 
19. Tendensi adanya keinginan yang masih ingin dicapainya 
20. Adanya keinginan untuk berprestasi dan kerja sebanyak mungkin 
21. Kurang dapat menentukan sikap 
22. Tidak ada kepastian dalam menghadapi lingkungan 
23. Keragu-raguan dalam menghadapi realita 
24. Lebih bersifat prakris tapi sangat teoritis  
25. Mudah melamun 
26. Ingin mengeluarkan perasaan 
27. Timbunan efek 
28. Tegang 
29. Tertutup 
30. Terdesak 
31. Kelihatannya penurut, tapi di belakangnya kepala batu 
32. Kurang menyesuaikan diri 
33. Tidak terbuka 

 
 

B. DRAW A PERSON TEST 
GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

B1. Kesan Umum Gambar orang muda 

Aktif 

Gambar lengkap 

Tampak, sedih 

 

B2. Lokasi gambar Di bawah / di dasar /  

Di bawah garis 
tengah 

 Perasaan insecure dan 
tidak pasti 

 Berpikir pada hal-hal 
konkrit / berpijak pada 
realita 

 Kebutuhan akan 
kepastian / depresif, 
kurang usaha, mudah 
menyerah 
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 Kebutuhan 
keseimbangan, kontrol 

 Menunjukkan 
keseimbangan, 
ketegangan, kestabilan 

B3. Ukuran gambar Gambar kecil  Perasaan tidak pasti, 
perasaan tertekan dalam 
berhubungan dengan 
lingkungan 

 Regresi, kurang 
semangat, inferior, 
kurang mampu 

B4. Kualitas garis Garis yang tebal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis dengan 
koordinasi jelek 

 Penuntut, menguasai, 
menentang kekuasaan 

 Dorongan bermusuhan 
yang ditampakkan 

 Anxiety 
 Tegang dan bermusuhan 
 Kemasakan otak secara 
organis 

 Schizophren tipe manic 
 

 Tegangan yang muncul, 
cemas 

B5. Kepala  Kepala digambar 
tidak lengkap (tidak 
ada telinga) 

 

Kepala digambar 
akhir (berdasarkan 
observasi) 

 Tendensi adanya 
hambatan dalam 
hubungan sosial 
 

 

 Konflik hubungan 
manusiawi 

 Mungkin ada kesulitan 
bicara 

B6. Rambut Rambut yang 
ditekankan dengan 

 Lambing kejantanan dan 
adanya kecemasan akan 
kebutuhan seksual 
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shading 

B7. Alis  Alis tebal  Tidak terhambat, wajar 

B8. Mata  Mata berbentuk 
bulatan 

 Tidak masak, egosentris 
 regresi 

B9. Mulut  Mulut terbuka  Cenderung oral erotis 
 Cenderung dependensi 

B10. Telinga  Telinga kabur atau 
tidak jelas 

 Kesadaran pribadi 
goncang 

 Bersikap ragu-ragu 
B11. Dagu dan jakun Melebih-lebihkan 

dagu 
 Kompensasi dari 
perasaan tidak mampu 

 Tidak dapat mengambil 
keputusan 

B12. Leher Besar dan gemuk  Mungkin rigid 
 Penggabungan impuls 
yang baik 

B13. Bahu Bahu satu sisi tidak 
seimbang dengan 
bagian lainnya 

 Ketidakseimbangan 
emosi 

 Konflik pada peran 
seksualnya 

B14. Tubuh Tubuh yang lebar  Kurang merasakan 
kepuasan fisik 

 Mencoba menunjukkan 
kekuatan fisik 

B15. Lengan Lengan yang kecil 
dan tipis 

 Merasa lemah dan sia-
sia, merasa tidak 
berguna 

 Merasa tidak mampu 
mencapai hasil 

B16. Tangan dan jari Tangan yang masuk 
saku / di belakang 

 

 

 

 

 

 Menolak atau 
ketidaksediaan 
berhubungan dengan 
sosial 

 Psikopat 
 Ingin berhubungan 
sosial tapi merasa 
kurang mampu; inferior; 
takut (pasif dan biasanya 
ada kombinasi dengan 
baju yang ada 
kancingnya) 
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Tangan yang disertai 
jari-jari yang jelas 
(nampak garis-garis 
lengkungnya) 

 Cenderung ke arah 
paranoid 

B17. Leg / paha Leg panjang dan 
besar 

 

Leg dan feet 
digambar yang 
pertama (berdasarkan 
observasi) 

 Berusaha mencapai 
otoritas 

 Ambivalensi  
 

 Kesedihan dan 
penekanan diri 

 ketidakbahagiaan 

B18. Kaki / feet Kaki ditonjolkan 
dengan memakai 
sepatu 

 Bagi anak kecil adalah 
hal yang wajar 

 Tendensi infantil (bagi 
orang dewasa) 

B19. Pakaian dan dasi Pakaian digambar 

 

 

Pada pakaian ada 
tambahan ornamen 

 Sebagai hal yang netral 
biasa 
 

 Kompulsif  

B20. Ikat pinggang / 
sabuk, saku 

Bila digambar 

 

 

Bila saku ditekankan 

 Adanya kontrol diri 
 

 

 Infantil, tergantung 
 Haus kasih sayang dan 
perlindungan 

 Usaha mengatasi 
ketergantungan secara 
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jantan 
 Ketergantungan oral 
 Menekankan kebebasan 
diri (terutama pada 
wanita) 

 
Kesimpulan 2 : 
1. Perasaan insecure, tidak pasti 
2. Kebutuhan keseimbangan, kontrol 
3. Kebutuhan akan kepastian / depresif, kurang usaha, mudah menyerah 
4. Menunjukkan keseimbangan, ketegangan, kestabilan 
5. Perasaan tidak pasti, perasaan tertekan dalam berhubungan dengan 

sosial 
6. Anxiety 
7. Tegangan yang muncul, cemas 
8. Tendensi adanya hambatan dalam hubungan sosial 
9. Cenderung dependensi 
10. Kompensasi dari perasaan tidak mampu 
11. Tidak dapat mengambil keputusan 
12. Ketidakseimbangan emosi 
13. Kurang mampu mengontrol dorongan 
14. Merasa lemah dan sia-sia, merasa tidak berguna 
15. Kesulitan dan ketidaksediaan berhubungan dengan sosial 
16. Psikopat 
17. Ingin berhubungan sosial tapi merasa kurang mampu, takut 
18. Kesedihan dan penekanan diri 
19. Ketidakbahagiaan 
20. Tendensi infantil 
21. Infantil, tergantung 
22. Haus kasih sayang dan perlindungan 

 
C. HOUSE, TREE AND PERSON TEST 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

C1. Kesan Umum  

Proporsi gambar 
 

 

Sedang 

 

 Emosi kurang stabil 
 Intelektual sedang 
Penyesuaian diri kurang 
baik 
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Posisi gambar 

 

Sedang   Penyesuaian diri kurang 
baik 

Komposisi 
gambar  

Sedang   Intelektual Sedang 
 Kemampuan 
merencanakan sesuatu 
kurang baik 

Penyelesaian 
gambar  

 Rumah dianggap 
paling selesai 

 Orang dianggap 
tidak begitu selesai 

Gambar rumah dianggap 
paling penting 

C2. Rumah 

       

        

 

Besar 

 

 

 

 

Bagus  

 

 

 

Terbuka  

 

 Peranan ibu sebagai 
pelindung itu baik (bisa 
melakukan fungsinya 
secara baik) 
 

 Peran ibu baik (persepsi 
anak terhadap ibu 
positif) 

 
 Adanya penerimaan dari 
ibu 

C3. Pohon Kecil dan kering  Fungsi ayah mengalami 
hambatan dalam 
melakukan peranannya 

C4. Orang  Kecil  

 

 

 

 
Orang melihat ke 

 Dirinya tidak / kurang 
berperan dalam keluarga 

 Merasa kurang 
dipercaya dan kurang 
berharga 
 

 Mempunyai perhatian 
yang lebih besar pada 
keadaan di luar 
keluarganya (anak 
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arah lain 

 

 
 

Melakukan sesuatu 
yang tidak ada 
hubungannya 

dengan kegiatan 
keluarga 

 

Orang mendekati 
rumah atau 

mendekati pohon 

rejektif, ditolak) 
 

 Tekanan lebih besar 
pada keadaan di luar 
keluarganya (sudah pada 
tindakan) 

 
 

 Ada kebutuhan terhadap 
perhatian, kesatuan, 
kasih sayang 

Kesimpulan Umum : 
1. Kurang percaya pada diri sendiri 
2. Kurang adanya dorongan untuk mencapai sesuatu 
3. Pengambilan keputusan tidak tegas 
4. Labil 
5. Kurang dapat mengendalikan diri 
6. Merasa tidak aman dan tidak mampu 
7. Fantasi yang lebih besar / imaginatif 
8. Intelektual : penuh dunia idea 
9. Mudah nervous, cemas 
10. Mudah terganggu perasaannya 
11. Mudah ragu-ragu dan mudah takut 
12. Introvert 
13. Pendiam tapi perasaannya dalam 
14. Cenderung menolak dunia luar 
15. Egosentris 
16. Adanya keinginan untuk berprestasi dan kerja sebanyak mungkin 
17. Kurang dapat menentukan sikap 
18. Keragu-raguan dalam menghadapi realita 
19. Lebih bersifat praktis tapi sangat teoritis  
20. Mudah melamun 
21. Ingin mengeluarkan perasaan 
22. Timbunan efek 
23. Terdesak 
24. Kelihatannya penurut, tapi di belakangnya kepala batu 
25. Kurang menyesuaikan diri 
26. Kebutuhan keseimbangan, kontrol 
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27. Kebutuhan akan kepastian, depresif, kurang usaha, mudah menyerah 
28. Perasaan tidak pasti, perasaan tertekan dalam berhubungan dengan 

sosial 
29. Tegangan yang muncul, cemas 
30. Tendensi adanya hambatan dalam hubungan sosial 
31. Ketidakseimbangan emosi 
32. Kurang mampu mengontrol dorongan 
33. Merasa lemah dan sia-sia, merasa tidak berguna 
34. Psikopat 
35. Kesedihan dan penekanan diri 
36. Ketidakbahagiaan 
37. Infantil, tergantung 
38. Haus kasih sayang dan perlindungan 
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SUBJEK 2 

 
A. TREE TEST 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

A1. Kesan Umum Pohon di atas pulau 
atau di atas lingkaran 

 Menyendiri dalam 
pergaulan 

 Merasa takut 
 Sok tahu 
 Ingin dikagumi 
 Pandangannya sempit 
 Sombong 

A2. Kualitas Garis Tekanan garis kuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya shading 

 Adanya suatu dorongan 
/ kekuatan untuk 
mencapai sesuatu 

 Adanya dorongan untuk 
melawan hambatan / 
ketegangan 

 Adanya tendensi 
impulsifitas 

 Mudah bergerak 
 Mudah tersinggung 
 Kurang mantap 
 Infantil 
 Ambisius 
 

 Adanya anxiety neurotic 
 Perasaan lebih menonjol 
dari pada rasio 

 Adanya agresi yang 
ditekan 

 Pengelolaan rasio 
kurang 

A3. Penempatan  

       Lokasi Gambar 

Gambar besar 
dengan senter di 
tengah 

 

Bermula dari bawah 

 Tendensi agresivitas 
 Perilaku emosional, bila 
digambar oleh anak-
anak 
 

 Butuh bantuan karena 
rasa tidak aman 

 Tendensi tidak berani 



174 
 

 
 

kertas berdikari 
 Adanya unsur 
kecemasan 

 Tendensi menghindari 
pengalaman baru dan 
tinggal di dunia fantasi 

A4. Ukuran Gambar  

       dan Proporsi 
Gambar   

1. Ukuran 
Gambar 

 
 

 

 

 

Gambar pohon yang 
terlalu besar dengan 
proporsi normal 

 
 
 
 Adanya keinginan untuk 
mendominasi 

 Adanya keinginan 
exhibitionisme 

A5. Mahkota 

1. Bentuk 
Mahkota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Arah Berat 
Mahkota 

 

Secara shading 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Digambar dengan 
shading hitam dan 
ruwet 

 

 

 

 
 Suka akan kenikmatan 
 Tendensi pandai 
membentangkan sesuatu 

 Suka melamun 
 Perasaan mudah 
dipengaruhi 

 Gejala pasif / lemah 
kurang enerjik 

 Mudah nervous 
 Kadanag-kadang 
depresif tanpa alasan 
 

 Tipe depresif 
 Banyak problema pada 
emosi 

 Suasana hati tidak hidup 
 Mudah dipengaruhi 

 
 Tidak komunikatif 
 Tidak jujur 
 Tidak dapat diduga 
 Tidak jujur terhadap diri 
sendiri 

 
 Narsisme (perhatian 
berlebih pada diri 
sendiri) 

 Ada keseimbangan 



175 
 

 
 

Mahkota tertutup 
disertai cabang-
cabang / dahan-
dahan 

 

Seimbang antara kiri 
dan kanan 

dalam jiwanya tetapi 
kurang luas 

A6. Dahan Gambar seperti pipa 
yang terbuka 

 Tendensi adanya 
keinginan yang masih 
ingin dicapainya 

 Adanya keinginan untuk 
berprestasi dan kerja 
sebanyak mungkin 

 Kurang dapat 
menentukan sikap 

 Tidak ada kepastian 
dalam menghadapi 
lingkungan 

A7. Cabang Cabang arahnya ke 
atas semua 

 Rajin dan tidak kenal 
batas 

 Vitalitas tinggi 
A8. Batang 

1. Batang secara 
Keseluruhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Batang secara 
Countour / 
Permukaan 

 
 
 
 

3. Condongnya 
Batang 

 

Batang menerobos 
mahkota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batang dengan 

 

 Primitif, rigid 
 Vitalitas kuat 
 Sangat instingtif 
 Lebih bersifat praktis 
 Ada gejala retardasi 
 Remming untuk 
mengembangkan bakat 

 Kurang mampu untuk 
mengobyektifir sesuatu 
yang primitif 
 

 Timbunan efek 
 Sifat malu 
 Tegang 
 Remming 
 Tertutup 
 Terdesak 

 
 Kelihatannya penurut, 
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penebalan 

 

 

 

 

Batang lurus sekali 
dan sejajar 

 

tetapi di belakangnya 
kepala batu 

 Kurang menyesuaikan 
diri 

 Tidak terbuka 
 Jiwa yang kaku 
 Jalan pikiran terang dan 
jelas 

A9. Akar, Stam Basis 

       dan Dasar 

1. Akar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Akar digambar tidak 
penuh / ujungnya 
terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akar digambar pada 
dasar yang terletak 
pada batas kertas 
bagian bawah 

Akar terbuka 

 

 

 

 Merasa diri kurang 
mampu tetapi ambisi 
besar 

 Hambatan 
perkembangan terutama 
belajar dan kesulitan 
lain yang menghambat 
perkembangannya 

 Memanifestasikan bakat 
yang ada 

 
 Adanya perasaan tidak 
aman 

 Adanya perasaan tidak 
mampu 

 Tendensi depresif 
 Dorongan yang ada 
pada seseorang 
cenderung tidak dapat 
diseleksi oleh orang 
yang bersangkutan 

 Struktur kepribadian 
lemah mungkin 
neurasthenis 

 Merasa diri kurang 
mampu tetapi 
mempunyai ambisi 
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2. Stam Basis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stam basis melebar 
ke kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar di atas pangkal 
pohon 

yang besar 
 

 Hambatan 
perkembangan 

 Kurang kreatif terhadap 
rangsang 

 Terikat pada masa 
lampau 

 Terikat pada ibu 
 Sulit melepaskan diri 
dari sesuatu yang  
dikerjakannya 

 

 Sifat apatis yang 
regresif 

   
Kesimpulan 1 :  
1. Menyendiri dalam pergalan 
2. Adanya suatu dorongan / kekuatan untuk mencapai sesuatu 
3. Adanya dorongan untuk melawan hambatan / ketegangan 
4. Tendensi agresivitas 
5. Mudah tersinggung 
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6. Perasaan lebih menonjul dari pada rasio 
7. Butuh bantuan karena rasa tidak aman 
8. Adanya unsur kecemasan 
9. Tendensi menghindari pengalaman baru dan tinggal di dunia fantasi 
10. Adanya kondisi depresif 
11. Perasaan mudah dipengaruhi 
12. Kadang-kadang depresif tanpa alasan 
13. Banyak problema pada emosi 
14. Mudah dipengaruhi 
15. Tidak komunikatif 
16. Tendensi adanya keinginan yang masih ingin dicapai 
17. Adanya keinginan untuk berprestasi dan kerja sebanyak mungkin 
18. Rajin, vitalitas tinggi 
19. Lebih bersifat praktis 
20. Adanya timbunan efek 
21. Tegang 
22. Terdesak 
23. Kelihatannya penurut tetapi di belakangnya kepala batu 
24. Kurang menyesuaikan diri 
25. Adanya perasaan tidak aman 
26. Tendensi depresif 
27. Terikat pada masa lampau 
28. Terikat pada ibu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. DRAW A PERSON TEST 
GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 
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B1. Kesan Umum Gambar orang muda 

Pasif 

Gambar lengkap 

Tampak, sedih 

Formil 

Pasif  

 

B2. Lokasi Gambar Di tengah  Memiliki adaptasi cukup 
baik 

 Bersifat egosentris 
 Insecure dan rigid 
 Berusaha kontrol secara 
cermat 

B3. Ukuran Gambar Gambar besar 
(sangat besar) 

 Fantasi dari self esteem, 
ciri-ciri manic, agresif 

 Tendensi ekspansif 
B4. Kualitas Garis Garis dengan 

tekanan yang 
berubah-ubah 

 

Garis yang tipis, 
patah tidak tetap 
(disertai patah-patah) 

 

Garis yang patah, 
berulang, disertai 
tekanan ringan 

 Tidak stabil, impulsif, 
mudah frustasi 

 Histeris dan siklotimik 
 

 Ketakutan, tidak aman, 
tidak pasti 

 

 
 Schizoid alcoholic 

B5. Kepala Pembesaran pada 
kepala (kepala agak 
besar) 

 

 

 

 Penekanan pada fantasi 
 Terlalu membanggakan 
intelektual 

 Adanya kemungkinan 
ganguan organis (sering 
sakit, kerusakan otak,  
kemunduran) 
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Kepala yang 
bentuknya kurang 
tepat 

 Organicity (kurang 
seimbang / kurang 
harmonis) 

B6. Rambut Gambar rambut yang 
terlalu ditonjolkan 
(perhatian berlebihan 
/ menekankan 
rambut) 

 

 

 

Rambut yang 
ditekankan dengan 
shading 

 Erotis pada individu 
yang bersangkutan, 
infantile, kemunduran 
dorongan seks, 
kebutuhan akan 
seksualitas, narcistis, 
tendensi homoseksual 
 

 Lambang kejantanan 
dan adanya kecemasan 
akan kebutuhan seksual 

B7. Alis Alis teratur 

 

Alis dengan garis 
hiasan 

 Menghina, kesopanan 
 

 Stereotip sosial seperti 
ditunjukkan oleh budi 
pekerti yang halus dan 
terjaga 

B8. Mata Mata tajam dan 
besar dengan disertai 
kepala besar (pada 
wanita biasa) 

 

Mata lebar dan 
diberi tekanan 

 Paranoid 
 Unsur agresif 
 Sadisme 
 Ingin berkuasa sekali 
 

 Bermusuhan dengan 
mengancam 

 Bersemangat 
 Homoseksual 
 Histeris 

B9. Mulut Mulut terkatub 

 

 Menutup diri 
 Menolak ketergantungan 
 Menekan permusuhan 
 Oral dependensi 
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Mulut cekung lekuk 

 Ketidakmasakan 
psychosexual 

 Butuh perhatian 

B10. Telinga Telinga kabur atau 
tidak jelas 

 Kesadaran pribadi 
goncang 

 Bersikap ragu-ragu 
B11. Leher Besar dan gemuk  Mungkin rigid 

 Penggabungan impuls 
yang baik 

B12. Bahu Persegi 

 

 

 

Bahu satu sisi tak 
seimbang dengan 
bagian yang lainnya 

 Kaku dan bermusuhan 
 Defensif terhadap 
permusuhan 
 

 Ketidakseimbangan 
emosi 

 Konflik pada peran 
seksualnya 

B13. Tubuh Tubuh yang sangat 
besar / lebar 

 Kurang merasakan 
kepuasan fisik 

 Mencoba menunjukkan 
kekuatan fisik 

B14. Lengan Lengan dengan garis 
tebal 

 Perasaan menghukum 

B15. Tangan dan Jari Tangan yang masuk 
saku / di belakang 

 Menolak atau 
ketidaksediaan 
berhubungan dengan 
sosial 

 Psikopat 
 Ingin berhubungan 
sosial tapi merasa 
kurang mampu; inferior; 
takut (pasif dan biasanya 
ada kombinasi dengan 
baju yang ada 
kancingnya) 

B16. Pinggang Garis pinggang tidak 
jelas / tidak tegas 

 Mungkin konflik 
homoseksualitas (pada 
wanita) 
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B17. Leg / Paha Leg tanpa kaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg yang dicoret-
coret 

 Perasaan tertekan dan 
tergantung yang bersifat 
patologis 

 Tidak mampu, perasaan 
kastrasi 

 Kesulitan 
mengendalikan adanya 
dorongan seksual 
 

 Rigid, penolakan 
terhadap seksualitas 

 Menolak pendekatan 
seksual 

B18. Kaki / Feet Kaki yang 
dihilangkan 

 Perasaan tidak mampu 
 Kurang aktif, sakit-
sakitan, tertekan 

B19. Pakaian dan  

         Dasi 

Pakaian digambar 

 

 

Pakaian terlalu 
lengkap 

 Sebagai hal yang netral 
biasa 
 

 Narsistis, pemujaan 
terhadap pakaian 

B20. Ikat Pinggang /  

         Sabuk, Saku 

Bila digambar 

 

 

Bila ditekankan 
dengan shading 

 Adanya kontrol diri 
 
 
 Kontrol kuat terhadap 
nafsu 

B21. Perhiasan dan  

         Kancing Baju 

Kancing baju di 
bawah garis tengah 

 Ketergantungan pada 
ibu 

 Egosentris 

 
Kesimpulan 2 : 
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1. Bersifat egosentris 
2. Agresif  
3. Tidak stabil, impulsif, mudah frustasi 
4. Histeris 
5. Ketakutan, tidak aman, tidak pasti 
6. Menutup diri 
7. Kesadaran pribadi goncang 
8. Bersikap ragu-ragu 
9. Ketidakseimbangan emosi 
10. Perasaan menghukum 
11. Menolak atau ketidaksediaan berhubungan dengan sosial 
12. Psikopat 
13. Ingin berhubungan sosial tapi kurang mampu 
14. Perasaan tertekan dan tergantung yang bersifat patologis 
15. Penolakan terhadap seksualitas 
16. Adanya kontrol diri 
17. Ketergantungan pada ibu 

 
C. HOUSE TREE AND PERSON TEST 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

C1. Kesan Umum  

Proporsi Gambar 

 

 

 

Posisi Gambar 

 

Komposisi  

Gambar 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 Emosi baik 
 Intelektual baik 
 Penyesuaian diri baik 
 

 Penyesuaian diri baik 
 

 

 Intelektual baik 
 Kemampuan 
merencanakan sesuatu 
baik 
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Penyelesaian  

Gambar 

 

Rumah yang paling 
selesai 

C2. Rumah Besar 

 

 

 

 

Terbuka 

 Peranan ibu sebagai 
pelindung itu baik (bisa 
melakukan fungsinya 
secara baik) 
 

 Adanya penerimaan dari 
ibu 

C3. Pohon Besar dan dominan  Ayah menunjukkan 
sikap otoritas atau 
menguasai, galak, 
kurang member 
kesempatan 

C4. Orang Kecil 

 

 

 

 

 

Orang melihat ke 
arah lain 

 

 

 

 

Melakukan sesuatu 
yang tidak ada 

 Dirinya tidak / kurang 
berperan dalam keluarga 

 Merasa kurang 
dipercaya dan kurang 
dihargai 
 

 Mempunyai perhatian 
yang lebih besar pada 
keadaan di luar 
keluarganya(anak 
rejaktif / ditolak) 

 

 Tekanan lebih besar 
pada keadaan di luar 
keluarganya (sudah pada 
tindakan)                           
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hubungannya dengan 
kegiatan keluarga 

 
Kesimpulan Umum : 
1. Menyendiri dalam pergalan 
2. Adanya suatu dorongan / kekuatan untuk mencapai sesuatu 
3. Adanya dorongan untuk melawan hambatan / ketegangan 
4. Tendensi agresivitas 
5. Mudah tersinggung 
6. Perasaan lebih menonjol dari pada rasio 
7. Butuh bantuan karena rasa tidak aman 
8. Adanya unsur kecemasan 
9. Tendensi menghindari pengalaman baru dan tinggal di dunia fantasi 
10. Adanya kondisi depresif 
11. Perasaan mudah dipengaruhi 
12. Tidak komunikatif 
13. Tendensi adanya keinginan yang masih ingin dicapai 
14. Adanya keinginan untuk berprestasi dan kerja sebanyak mungkin 
15. Rajin, vitalitas tinggi 
16. Lebih bersifat praktis 
17. Adanya timbunan efek 
18. Tegang 
19. Terdesak 
20. Kelihatannya penurut tetapi di belakangnya kepala batu 
21. Kurang menyesuaikan diri 
22. Tendensi depresif 
29. Bersifat egosentris 
30. Histeris 
31. Menutup diri 
32. Kesadaran pribadi goncang 
33. Bersikap ragu-ragu 
34. Ketidakseimbangan emosi 
35. Perasaan menghukum 
36. Menolak atau ketidaksediaan berhubungan dengan sosial 
37. Psikopat 
38. Ingin berhubungan sosial tapi kurang mampu 
39. Perasaan tertekan dan tergantung yang bersifat patologis 
40. Penolakan terhadap seksualitas 
41. Adanya kontrol diri 
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42. Ketergantungan pada ibu 
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SUBJEK 3 
 

A. TREE TEST 
GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

A1. Kesan Umum Pohon dan buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohon dan buah 

 Pada anak = wajar 
 Pada dewasa : 
• Tajam dalam 

pengamatan 
• Sombong 
• Mudah 

mendemonstrasikan 
suatu kemampuannya 

• Impulsif dalam 
keputusannya 

• Sering membesarkan 
realita 

• Regresi ke arah 
pubertas 

• Ingin lekas mencapai 
tujuan 

• Kurang riil dalam 
menghadapi masalah 

• Butuh sanjungan 
• Suka melanggar 

peraturan 
• Sering membesarkan  

kenyataan 
 
 Regresi / kekanak-
kanakan 

 Belum dewasa 
 Tidak dapat menerima 
realita 
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dalam satu pohon 

A2. Kualitas Garis Arah garis tidak 
terarah (banyak garis 
yang tidak 
berfungsi) 

 Adanya keinginan untuk 
aktivitas / berbuat 

 Kurang dapat 
mengendalikan diri 

 Merasa tidak aman dan 
tidak mampu (coret-
coretannya tipis) 

 Mungkin adanya 
hambatan 

A3. Penempatan  

       Lokasi Gambar 

Cenderung ke atas  Adanya hasrat yang 
tinggi 

 Energi / kemampuannya 
lemah, tetapi aspirasinya 
terlalu tinggi 

 Fantasi yang lebih besar 
/ imajinatif 

 Intelektual : penuh dunia 
idea 

A4. Ukuran Gambar 

       dan Proporsi  

       Gambar 

1. Ukuran 
Gambar 

 

 

 

Gambar pohon yang 
terlalu kecil dengan 
proporsi normal 

 

 

 

 Ego lemah 
 Depresif 
 Tidak berani 
 Takut / ragu-ragu 

A5. Mahkota 

1. Bentuk 
Mahkota 

 
 
 
 

2. Arah Berat 
Mahkota 

 

Berombak seperti 
awan 

 

 

 

 

Mahkota yang berat 
ke kiri 

 
 Cenderung menutup diri 
 Memiliki suasana hati 
yang hidup 

 Menyenangkan 
 Lemah  
 Mudah bergaul 
 

 Introvert 
 Pendiam tapi 
perasaannya dalam 

 Cenderung menolak 
dunia luar 

 Egosentris 
 Mudah tertekan / 



191 
 

 
 

 

 

 

depresif 
 

A6. Batang 

1. Batang secara 
Keseluruhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Condongnya 
Batang 

 

Batang menerobos 
mahkota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condong ke kiri 

 

 Primitif, rigid 
 Vitalitas kuat 
 Sangat instingtif 
 Lebih bersifat praktis 
 Ada gejala retardasi 
 Remming untuk 
mengembangkan bakat 

 Kurang mampu untuk 
mengobyektifir sesuatu 
yang primitif 
 

 

 Tidak secara terang-
terangan 

 Tertekan 
 Menekan perasaannya 
sendiri 

 Terikat pada masa lalu 
 Keras kepala 
 Kadang-kadang malas 

A7. Akar, Stam Basis 

       dan Dasar 

1. Stam Basis 

 

 

Stam basis kiri dan 
kanan sama lebar 

 

 

 Tendensi hambatan 
terutama dalam hal 
belajar / kesukaran 
belajar 

 Sukar dapat mengerti 
 Lamban tapi pasti 
 Kemungkinan hambatan 
dalam perkembangan 

 
Kesimpulan 1 : 
1. Kurang riil dalam menghadapi masalah 
2. Suka melanggar peraturan 
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3. Tidak dapat menerima realita 
4. Kekanak-kanakan 
5. Kurang dapat mengendalikan diri  
6. Intelektual penuh dunia idea 
7. Merasa tidak aman dan tidak mampu 
8. Ego lemah 
9. Depresif 
10. Takut / ragu-ragu 
11. Lemah 
12. Cenderung menutup diri 
13. Introvert 
14. Pendiam, tetapi perasaannya dalam 
15. Bersifat egosentris 
16. Mudah tertekan, depresif 
17. Lebih bersifat praktis 
18. Tidak secara terang-terangan 
19. Tertekan 
20. Menekan perasaannya sendiri 
21. Terikat pada masa lalu 
22. Keras kepala 

 
B. DRAW A PERSON TEST 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

B1. Kesan Umum Gambar orang muda 

Pasif 

Gambar sederhana 

Tampak marah 

 

B2. Lokasi Gambar Di tengah  Memiliki adaptasi cukup 
baik 

 Bersikap egosentris 
 Insecure dan rigid 
 Berusaha kontrol secara 
cermat 

B3. Ukuran Gambar Gambar kecil  Perasaan tidak pasti, 
perasaan tertekan dalam 
berhubungan dengan 
lingkungan 
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B4. Kualitas Garis Garis yang tipis, 
patah dan tidak tetap 
(disertai patah-patah)

 Ketakutan, tidak aman, 
tidak pasti 

B5. Kepala Pembesaran pada 
kepala (kepala agak 
besar) 

 

 

 

 

Kepala digambar 
tidak lengkap (tidak 
ada telinga) 

 Penekanan pada fantasi  
 Terlalu membanggakan 
intelektual 

 Adanya kemungkinan 
gangguan organis 
(sering sakit, kerusakan 
otak, kemunduran) 
 

 Tendensi adanya 
hambatan dalam 
hubungan sosial 

B6. Rambut Rambut yang tanpa 
tekanan (tipis) 

 Kurang jantan 
 Tidak pasti 

B7. Alis Alis teratur  Menghina, kesopanan 

B8. Mata Mata tidak melihat  Emosional immaturity 
 Egosentris 
 Infantil 
 Cacat mental tingkat 
ringan 

 Hambatan dalam 
membedakan sesuatu 

 Biasa untuk anak-anak 
muda 

B9. Mulut Melengkung  Erotisme remaja 
 Narcistis 
 Sombong (pada gadis 
remaja 

B10. Telinga Telinga kurang 
ditekankan 

 Penolakan terhadap 
kritik 

 Menghindari halusinasi 
pendengaran 

 Lebih umum pada orang 
lanjut usia 

B11. Bahu Menghilangkan  Sering membiarkan 
dorongan dengan 
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pangkal leher kontrol yang tidak 
cermat 

B12. Tubuh Tubuh yang sangat 
kecil 

 Menghindari dorongan 
fisik 

 Perasaan inferior 
 Merasa kurang sehat / 
kurang kuat 

B13. Lengan Lengan pendek 
sekali 

 

 

 

Lengan yang kecil 
dan tipis 

 

 

 

Lengan seperti sayap 

 Ambisi; kemauan 
lemah; merasa lemah 
loyo 

 Banyak mengharapkan 
bantuan 
 

 Merasa lemah dan sia-
sia; merasa tidak 
berguna 

 Merasa tidak mampu 
untuk mencapai hasil 
 

 Lemah; ada hambatan 
kontak sosial 

B14. Tangan dan Jari Tangan yang masuk 
saku / di belakang 

 Menolak atau 
ketidaksediaan 
berhubungan dengan 
sosial 

 Psikopat 
 Ingin berhubungan 
sosial tapi merasa 
kurang mampu; inferior; 
takut 

B15. Leg / Paha Leg pendek  Merasa kurang lincah / 
kurang mampu 

B16. Kaki / Feet Kaki digambar 
terlalu pendek 

 

Kaki ditonjolkan 
dengan memakai 
sepatu 

 Sifat kepala batu 
 Bagi anak kecil adalah 
hal yang wajar 

 Tendensi infantil (bagi 
orang dewasa) 
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B17. Pakaian dan  

         Dasi 

Pakaian digambar  Sebagai hal yang netral 
biasa 

 
 
 
Kesimpulan 2 : 
1. Bersikap egosentris 
2. Perasaan tidak pasti, tertekan 
3. Ketakutan, tidak aman, tidak pasti 
4. Tendensi adanya hambatan dalam hubungan sosial 
5. Sering membiarkan dorongan dengan kontrol yang tidak cermat 
6. Merasa lemah dan sia-sia, merasa tidak berguna 
7. Lemah, ada hambatan kontak sosial 
8. Menolak / ketidaksediaan berhubungan dengan sosial 
9. Psikopat 
10. Ingin berhubungan sosial tetapi merasa kurang mampu 
11. Sifat kepala batu 
12. Tendensi infantil 

 
C. HOUSE, TREE, AND PERSON TEST 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 

C1. Kesan Umum 

1. Proporsi 
Gambar 

 
 

2. Posisi Gambar 
 

3. Komposisi  
Gambar 

 
 

4. Penyelesaian 
Gambar 

 

Baik  

 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Gambar rumah 

 

 Emosi  
 Intelektual 
 Penyesuaian diri 
 

 Penyesuaian diri 
 

 Intelektual 
 Kemampauan 
merencanakan sesuatu 
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dianggap paling 
selesai 

C2. Rumah Terbuka   Adanya penerimaan dari 
ibu 

C3. Pohon kecil dan kering  Fungsi ayah mengalami 
hambatan dalam 
melakukan peranannya 

C4. Orang Kecil  

 

 

 

 

Melakukan sesuatu 
yang berhubungan 
dengan kegiatan 
keluarga 

 

Orang mendekati 
rumah 

 Dirinya tidak / kurang 
berperan dalam keluarga 

 Merasa kurang 
dipercaya dan kurang 
berharga 
 

 Adanya kesatuan, 
perhatian, memelihara 
keluarga 

 
 
 Ada kebutuhan terhadap 
perhatian, kesatuan, 
kasih sayang 

 
Kesimpulan Umum : 
1. Kurang riil dalam menghadapi masalah 
2. Suka melanggar peraturan 
3. Tidak dapat menerima realita 
4. Kurang dapat mengendalikan diri  
5. Intelektual penuh dunia idea 
6. Ego lemah 
7. Takut / ragu-ragu 
8. Cenderung menutup diri 
9. Introvert 
10. Pendiam, tetapi perasaannya dalam 
11. Mudah tertekan, depresif 
12. Lebih bersifat praktis 
13. Tidak secara terang-terangan 
14. Menekan perasaannya sendiri 
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15. Terikat pada masa lalu 
16. Keras kepala 
17. Bersikap egosentris 
18. Perasaan tidak pasti, tertekan 
19. Ketakutan, tidak aman 
20. Tendensi adanya hambatan dalam hubungan sosial 
21. Sering membiarkan dorongan dengan kontrol yang tidak cermat 
22. Merasa lemah dan sia-sia, merasa tidak berguna 
23. Psikopat 
24. Ingin berhubungan sosial tetapi merasa kurang mampu 
25. Tendensi infantil 
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Semarang,  
 

 
(                     ) 
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Matriks 1 
Faktor-Faktor Penyebab Self Injury  Pada Subjek 1 

TEMA BH KP PTM KDK SK PA TTKN TSMR IDM TKME I 
BH x +++    +++        +++    ++   +++    +++ 

KP  x                   +++   +++     ++ 

PTM   x     +++  +++      +++    +++ 

KDK    x   +++      +++    +++ 

SK     x       +++           +++ 

PA      x      +++   +++          +++ 

TTKN       x      +++     +++ 

TSMR        x           

IDM         x    +++       

TKME          x       

I           x 

 



 

 

Matriks 2 
Faktor-Faktor Penyebab Self Injury Pada Subjek 2 

TEMA AO APK NM KP PTM KDK B SK TB TTKN BDM IDM TSMR I 
AO x      +++     +++     ++ 

APK  x  +++    +++  +++   +++   +++    +++ 

NM   x +++ +++         ++      +++ 

KP    x         +++     +++ 

PTM     x    +++      +++ 

KDK      x       +++    +++ 

B       x      +++  +++ +++ 

SK        x      +++ 

TB         x  +++   +++  

TTKN          x    +++ 

BDM           x       

IDM            x   

TSMR             x  

I              x 

 

 



Matriks 3 
Faktor-Faktor penyebab Self injury Pada Subjek 3 

TEMA IM AM ATP AAL KP PTM KDK B TB PA TTKN SK MDKK IDM TSMR I 
IM x +++  +++ +++         ++   +++ 

AM  x +++  +++       +++    ++ 

ATP   x  +++            

AAL    x    +++         

KP     x         ++  ++ 

PTM      x     +++      +++ 

KDK       x    +++      +++ 

B        x      +++ +++ +++ 

TB         x +++     +++  

PA          x     +++ +++ 

TTKN           x     +++ 

SK            x +++  +++  

MDKK             x    

IDM              x   

TSMR               x  

I                x 
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