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LAMPIRAN A 

PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka. 

Adapun hal-hal yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah: 

a. kesan umum : kondisi fisik subyek, kondisi mental subyek, kondisi lingkungan 

tempat tinggal subyek, 

b. interaksi subyek dengan teman-teman sebayanya dan 

c. hubungan dengan aggota kelompok yang lain. 
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PEDOMAN  WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

Nama   : 

Tampat, Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan/ Usia  : 

Domisili   : 

(tinggal bersama orang tua/ orang lain (saudara/ sendiri/ kos) 

Anak ke   : dari  bersaudara  

Tanggal wawancara :  

 

B. Daftar Pertanyaan 

o. Dapatkah anda menceritakan latar belakang keluarga anda? 

p. Mengapa orang tua anda bercerai? 

q. Berapa lamakah anda hidup dengan status orang tua yang bercerai? 

 
 



99 
 

r. Bagaimana perasaan anda sehubungan dengan perceraian orang tua? 

s. Perubahan apa saja yang tampak dalam keluarga ketika orang tua anda 

bercerai? 

t. Bagaimana dengan kedisiplinan orang tua terhadap anda setelah mereka  

bercerai? Adakah perubahan kedisiplinan yang sangat mencolok?. 

Apakah anda nyaman?. Mengapa? 

u. Seberapa berdampakkah perecraian orang tua terhadap hidup anda? 

v. Bagaimana dengan teladan?. Seberapa besar kontribusi orang tua untuk 

menjadi teladan anda ketika mereka sudah bercerai? 

w. Saat ini anda tinggal bersama bapak atau ibu?. Bagaimana komunikasi 

anda dengan salah satu orang tua yang tidak tinggal serumah dengan 

anda? 

x. Bagaimana dengan perasaan anda ketika melihat teman-teman sebaya anda 

yang memiliki orang tua yang lengkap? 

y. Apakah temna-teman sebaya anda mengetahui status keluarga anda?. 

Bagaimana perasaanmu ketika mereka mengetahuinya? 

z. Seberapa sering anda bergabung dengan kelompok teman sebaya anda? 

aa. Setelah percerian orang tua, apakah ada perubahan dalam intensitas 

bergabung dengan teman sebaya?. Perubahan bagaimana? .  

 
 



100 
 

bb. Sudah punya pacar belum?. Bagaimana anda memperlakukan pacar 

anda?. Seberapa percayakah anda terhadap paacar anda? 
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LAMPIRAN B 

HASIL WAWANCARA SUBYEK 
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KETERANGAN: 

Dampak positif 

A1= Maturitas lebih besar 

A2= Kemandirian 

A3= Komitmen untuk mempertahankan hubungan 

 

Dampak negatif 

B1= Tidak mampu melepaskan dirinya sendiri dari konflik orang tua 

B2= Merasa kehilangan orang tua dan masa kanak-kanak 

B3= Merasa cemas 

B4= Khawatir tentang diri mereka sendiri, orang tua dan saudara 

B5= Rasa marah 

B6= Kesedihan 

B7= Rasa malu 

B8= Menarik diri dari keluarga dan teman-teman 

B9= Dapat terlibat dalam perilaku meledak-ledak 

B10= Terganggu konsep seksualitasnya 
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B11= Hilangnya hubungan kasih sayang  orang tua 

B12= Penyangkalan 

B13= kurangnya penerapan kedisiplinan dari orang tua 

B14= kurangnya perhatian dari orang tua 

 

 

Dampak tambahan di lapangan 

C1= Empati 

C2= Konflik orang tua 

C3= Penyesalan 

C4= Konflik teman sebaya 

C5= Prestasi belajar meningkat 

C6= Perhatian orang tua meningkat 

C7= Sikap kasar dari orang tua pada anak 

C8= Perasaan tenang 

C9=Teladan orang tua tunggal 

C10= Peran teman sebaya 
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C11= Kekerasan  

C12= Penurunan prestasi belajar 

C13= Komunikasi buruk dengan orang tua tunggal 
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LAMPIRAN SUBYEK PERTAMA 

 

A. SUBYEK PERTAMA 

Identitas 

Nama : Ir 

Usia : 13 tahun 

PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISA 

Selamat siang 

dek. 

Selamat siang kak.   

Apakah kedua 

orang tuamu 

sudah tidak lagi 

bersama? 

Iya kak.   

Bisa tolong 

diceritakan latar 

belakang 

keluargamu? 

Waktu aku kelas V, mamah 

pulang kerjanya sering pulang 

malam dan dijemput papah. 

Semenjak mamah pulang 

kerjanya pagi trus, mamah 

selalu diantar sama laki-laki 

lain dan tidak dijemput papah 

lagi. Papah tahu siapa laki-

laki yang sering nganterin 

mamah pulang. Kalo mamah 

ngajak aku pergi pasti ada 

laki-laki itu. Waktu pergi tuh 

mamah gandengan atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek berempati 

kepada ayahnya 

sehingga subyek 

member tahu 
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peluk-pelukaan sama laki-laki 

itu, aku mesti nanti pulangnya 

kasih tahu papah, kan kasihan 

juga papah. Trus besoknya 

papah berantem sama 

mamah, trus mamahku pergi 

dari rumah. 

ayah perihal ibu 

yang bermesraan 

dengan pria lain. 

Papah dan 

mamah 

berkelahi karena 

apa? 

Ya itu gara-gara ceritaku ke 

papah yang mamah 

gandengaan trus peluk-

pelukan sama laki-laki lain 

pas pergi bareng sama aku. 

C2 Ayah dan ibu 

subyek berkelahi 

karena ibu 

bermesraan 

dengan pria lain. 

Mamah pergi 

diusir atau pergi 

dengan 

sendirinya? 

Ya dulu sih mamah pergi 

sendiri, trus papah sudah 

nawarin di rumah aja, tapi 

mamah malah pergi. Trus 

akhirnya gara-gara mamah 

pergi ya udah papah sama 

mamahku bercerai. 

C2 Ibu pergi dari 

rumah dan 

memutuskan 

untuk bercerai 

dari ayah. 

Waktu orang tua 

bertengkar kamu 

melihatnya? 

Ya lihat sih waktu itu juga 

aku mau dilempar sama 

mamahku sama botol apa gitu 

aku ya udah lupa. 

C2 Subyek hampir di 

lempar botol oleh 

ibu ketika sedang 

bertengkar 

dengan ayah. 

Kenapa kamu 

hendak dilempar 

ibumu dengan 

botol? 

Kurang tahu sih tapi mungkin 

karna aku critaku ke papah 

soal mamah gandengan sama 

peluk-pelukan sama laki-laki 

yang waktu itu pergi sama 

aku sama mamah. Waktu itu 

C3 Subyek merasa 

menyesal telah 

menceritakan 

kepada ayahnya 

perihal ibunya 

bermesraan 
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mamah nglempar apa gitu ke 

aku tapi akhire kena tangane 

papah jadine disamplok 

gitulah. Kadang aku ya 

ngrasa nyesel kenapa aku 

crita, coba aku gak crita pasti 

papah gak berantem sama 

mamah. 

dengan pria lain, 

sehingga 

orangtuanya 

bertengkar.  

Kapan mamah 

meninggalkanm

u? Bagaimana 

perasaanmu? 

Ya waktu kelas 5 SD. Ya 

sedih, apalagi kalo lihat 

temen-temen pergi sama 

mamah papahe pas ada acara 

dari sekolahan, mamah 

papahe datang. Aku ya 

ngerasa iri soalnya kan orang 

tua ku sudah pisah gak jadi 

satu. 

B6 Sedih melihat 

teman-teman 

dengan orang tua 

lengkap ketika 

ada acara 

disekolah, kerena 

orang tua saya 

sudah berpisah. 

Merasa sedih 

hanya ketika 

pengambilan 

rapot saja? 

Ya mungkin kalo misal e aku 

pas lagi berantem, apa lagi 

gak deket, apa lagi didiemin 

gitu sama temenku gitu, aku 

kadang-kadang mikirin gitu 

lah. Trus juga sekarang gak 

bisa curhat dulu kan kalo 

curhat pasti sama mamah, ya 

ya sedih juga sih sekarang 

gak ada mamah. 

 

 

 

 

 

B6 

 

 

 

 

 

Merasa sedih 

karena sudah 

tidak ada mamah 

sebagai tempat 

curhat. 

Emang kamu 

mikirin apa? 

Ya mikirin aja,  kenapa 

mereka ndiemin aku, kadang-

kadang aku ya ngrasa, apa 

C4 Memikirkan 

kenapa teman-

teman diam pada 
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karna aku dah gak punya 

mamah lagi makanya mereka 

ndiemin aku. Ya gitulah. 

subyek dan 

berpikir mungkin 

alasannya karena 

saya sudah tidak 

punya ibu lagi. 

Apakah sering 

didiemin sama 

teman? 

Ya jarang sih, cuma kadang-

kadang kalo mereka ndiemin 

aku tuh, biasanya mereka 

bisik-bisik. Trus ada temenku 

yang bilang kalo mereka lagi 

ngomongin aku, ngomongin 

soal aku udah gak punya 

mamah lagi gara-gara 

mamahku sama laki-laki lain.  

C4 Terkadang subyek 

merasa 

dipergunjingkan 

oleh teman 

sebayanya perihal 

ibu yang 

bermesraan 

dengan pria lain. 

Perasaanmu 

gimana? 

Malu tapi mau gimana lagi, 

yaudahlah gak papa. 

B7 Merasa malu 

Reaksimu saat 

temanmu 

nyuekin kamu? 

Ya udahlah biarin aja aku 

didiemin paling ya aku 

tinggal ke  perpus apa aku 

tinggal sendirian aja sih di 

kelas nulis-nilis apa gitu. 

B8 Memilih untuk 

menjauh ketika 

teman sebaya 

mengacuhkan 

subyek. 

Temanmu tahu 

tentang 

perceraian orang 

tuamu? 

Ya mungkin ada yang tahu 

ada yang enggak, kan soalnya 

orang tua ne temenku ada 

yang deket sama papahku. 

Temenku yang kadang 

ndiemin aku tuh juga tahu 

kalo mamah papahku udah 

gak sama-sama lagi. 

C4 Teman sebaya 

subyek yang 

kerap kali 

mempergunjingka

n subyek 

mengetahui jika 

orang tua subyek 

telah bercerai. 

Perasaanmu Perasaanku ya malu sih, tapi B7 Merasa malu 
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bagaimana 

ketika teman-

teman 

mengetahui 

status 

keluargamu? 

ya gak papalah kan yang tahu 

cuma sedikit tok. 

karena teman-

teman mengetahui 

percerian orang 

tua. 

Setelah 

perceraian orang 

tua perubahan 

apa saja yang 

terjadi dalam 

hidupmu? 

Ya mungkin didiemin sama 

temen, ya mungkin itu aja 

wis. Jadinya aku juga males 

kumpul sama temen. 

 

 

B8 

 

 

Subyek menarik 

diri dari teman 

sebayanya. 

Yang lainnya? Ya mungkin, sekarang gak 

ada lagi yang ngelarang-

ngelarang aku untuk main 

habis pulang sekolah, jadi ya 

sekarang kalo pulang sekolah 

bisa langsung main. Trus juga 

sekarang aku nyuci baju sama 

nyetrika sendiri soalnya kan 

papahku sibuk kerja, kasihan 

kalo pulang tuh sore jadi udah 

capek, jadinya aku gak mau 

ngerepotin papahkulah. 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

Mencuci dan 

menyetrika baju 

sendiri karena 

ayah sibuk 

bekerja dan 

pulangnya sore 

sehingga tidak 

tega jika harus 

merepotkan ayah. 

Perubahan yang 

lainnya lagi apa? 

Ya mungkin agak nakal 

mungkin apa gimana, tapi 

semenjak gak sama mamah 

aku lebih giat oq belajar. 

C5 Subyek merasa 

agak sedikit nakal 

pasca perceraian 

orang tuanya  
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namun juga 

semakin giat 

belajar. 

Agak nakal yang 

bagaimana? 

Ya nakal gimana ya, mungkin 

ya aku kadang suka usil sama 

temen, kalo istirahat sering 

ece-ecean gitulah. Trus juga 

sekarang kalo pulang sekolah 

main sama temen-temen kalo 

gak ada les sampe sore, 

soalnya rumahku juga sepi, 

kan papahku kerja sampe 

sore. 

 

 

 

B13 

Subyek merasa 

suka usil kepada 

temn-temannya 

dan 

menghabiskan 

sepanjang waktu 

pulang sekolah 

bersama teman-

temannya karena 

ayah subyek ada 

di rumah sore 

hari. 

Yang lainnya? Ya gak ada lagi sih.   

Apa yang 

menjadi 

motivasi kamu 

untuk lebih giat 

belajar? 

Soalnya waktu dulu  waktu 

apa waktu aku SD sama 

mamah kan gak boleh ikut 

les, gak boleh belajar 

kelompok sama temen-temen 

jadi aku kurang pergaulan 

lah, gitu. Tapi kalo sekarang 

sama papah kan boleh. Kalo 

aku giat belajar kan nti aku 

pinter, jadi biar temen yang 

sering ndiemin aku gak bisa 

lagi ngomong-ngomongin 

aku. 

C5 Subyek bertekad 

untuk giat belajar 

agar teman 

sebaya tidak lagi 

mempergunjingka

n subyek. 

Alasan mamah Ya mungkin takut  kalo aku  Ibu takut jika 
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tidak 

mengijinkan 

ikut les apa? 

 

hilang atau giman gitu lah. subyek hilang 

sehingga tidak 

mengijinkan 

subyek untuk 

mengikuti les 

Bagaimana 

dengan 

kedisiplinan 

setelah percerian 

orang tua? 

Mungkin aku lebih disiplinlah 

kalo ada mamah dulu, kalo 

siang ya makan ya tidur trus 

nanti kalo sore gak main 

gitulah, jarang mainlah pokok 

e. Ya aku ya mungkin sering 

kecapekan apa maagku 

kadang-kadang kambuh ya 

gitulah. 

B13 Sebelum 

perceraian orang 

tua subyek 

merasa hidupya 

lebih disiplin 

dibandingkan 

pasca perceraian 

orang tuanya. 

Trus sekarang 

gimana? 

Ya sekarang kan yang ada 

cuma papah, jadi ya paling 

papah cuma nyuruh makan 

dulu nok, blajar nok, sana 

tidur siang nanti kecapekan, 

gitu lah, tapi gak sedisiplin 

mamah sih. 

B13 Papah kurang 

disiplin, hanya 

sekedar menyuruh 

makan, blajar dan 

tidur siang saja. 

Setelah tidak 

ada mamah, 

bagaimana 

perhatian 

papah? 

Ya mungkin kalo waktu  ada 

mamah kan mungkin aku 

dibiarin aja sama papah, 

mamahku yang ngurusin aku, 

tapi semenjak udah gak ada 

mamah, papah  mungkin ya 

lebih perhatian sama aku. 

C6 Ayah lebih 

perhatian teradap 

subyek pasca 

perceraian. 

 

Nyaman tidak 

dengan kurang 

Ya enggak sih, tapi kalo 

memang yang dulu sih aku 

B13 Kurang 

kedisiplinan dari 

 
 



112 
 

disiplinnya 

papah? 

disiplin cuma aku kurang 

pergaulan aja, cuma sekarang 

aku enggak disiplin tapi 

pergaulanku cukup. 

ayah. 

Pergaulan yang 

seperti apa? 

Ya dulu mamahku gak 

mbolehin aku ikut les trus 

pulang sekolah harus pulang, 

gak boleh juga main sama 

tetangga, jadi ya aku ngrasa 

kurang pergaulan. Tapi 

sekarang enggak, papah sih 

lebih nyantai soalnya kan 

papah kalo pulang sore. 

 

 

 

 

 

B13 

Subyek lebih 

punya banyak 

waktu untuk 

bergaul dengan 

teman sebaya 

dikarenakan ayah 

subyek pulang 

kerja di sore hari 

sehingga tidak 

ada yang 

melarang subyek. 

Seberapa 

berdampak 

perceraian orang 

tua anda untuk 

hidup anda? 

Emmm, mungkin ya sekitar 

60%an lah. Mungkin sekolah, 

trus di keluarga, di emmm 

permukiman masyarakat juga 

gitu, kadang-kadang aku ya 

kalo aku lagi sendirian ya 

kangen juga sama mamah, 

biasnya aku nangis di kamar 

tapi aku gak berani bilang 

sama papahku kalo aku 

kangen sama mamah, takut 

kalo nanti buat apaphku 

sedih. 

 

 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

Merasa kangen 

terhadap mamah. 

Bisa dijelaskan 

dampak 

Emmmm gimana ya…ya 

mungkin kalo disekolah 
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dikeluarga, 

sekolah, dan 

permukiman 

masyarakat? 

setelah gak ada mamah aku 

jadi lebih gimana ya mungkin 

lebih positif. Aku lebih rajin 

belajar soalnya aku mau 

nunjukin ke temen-temen ku 

walaupun aku gak punya 

mamah tapi aku bisa jadi 

anak yang pinter. Dirumah 

sekarang aku sendirian, 

biasanya kalo pulang sekolah 

langsung pulang ke rumah, 

kalo sekarang ke rumah 

nenek soalnya di rumah gak 

ada orang kan papah kerja 

dari pagi sampe sore. Trus 

kalo dipermukiman 

masyarakat aku jadi agak 

malu gitu, sekarang aku 

jarang main sama tetangga 

soalnya takut diejekin kalo 

aku dah gak punya mamah. 

Ya gitulah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B8 

B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek menarik 

diri dari 

lingkungan 

tetangga karena 

takut jika 

dipermalukan. 

Perasaanmu 

gimana? 

Ya malu, sedih, campur 

aduklah. 

B6 

B7 

Merasa malu dan 

sedih. 

Dengan giat 

belajar apa yang 

kamu dapat? 

Ya aku bisa jadi juara 5 besar 

di kelas, trus juga temen yang 

sering ndiemin aku sekarang 

udah mulai baikan kalo sama 

aku. 

C5 Subyek giat 

belajar sehingga 

bisa menjadi juara 

5 besar di kelas, 

oleh sebab itu 

teman sebaya 
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yang dahulu 

mempergunjingka

n subyek kembali 

berlaku baik 

terhadap subyek. 

Siapa yang 

menjadi teladan 

anda? 

 
 
 
 
 

Ya mamah sama papah aku 

karena mereka yang menjaga 

aku dari kecil sampai besar, 

walaupun mamah aku sama 

papah aku pisah. 

C9 Ayah dan ibu 

menjadi teladan 

bagi subyek 

meskipun mereka 

telah bercerai. 

Siapa yang 

paling menjadi 

teladan buat 

anda? 

Ya mungkin kalau papah gak 

disiplin tapi papah lebih 

perhatian sama aku sekarang 

soalnya kan dah gak ada 

mamah, emm papah gak 

sering ngelarang-ngelarang 

aku lah, ya papah mungkin 

sering ngingetin aku tentang 

apa, cuma ya aku kadang-

kadang denger kadang-

kadang aku enggak, tapi 

papah lebih perhatian sama 

aku. 

C6 Ayah menjadi 

teladan bagi 

subyek ketika 

ayah perhatian 

terhadap subyek, 

meskipun 

terkadang subyek 

tidak 

menghiraukan 

larangan dari 

ayah. 

Disaat seperti 

apa, papah tidak 

menjadi teladan 

buat hidupmu? 

Emmm…Papah tuh kadang 

gak bisa diajak curhat kaya 

mamah, jadinya kadangan 

sebel sama papah. Jadi ya 

menurut aku pas gak bisa 

diajak curah tuh papah gak 

B5 Subyek merasa 

marah ketika ayah 

tidak dapat 

menjadi tempat 

berbagi cerita 

bagi subyek. 
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jadi teladan buat hidup aku. 

Bagaimana 

dengan mamah, 

jadi teladan gak 

buat hidup 

kamu? 

Dulu mamah jadi teladan buat 

hidup aku soalnya mamah 

yang ngerawat aku, tapi 

sekarang ya udah enggaklah 

soalnya mamah cerai sih 

sama papah. 

B2 Ibu tidak menjadi 

teladan bagi 

subyek karena 

bercerai dari 

ayah. 

Sekarang tinggal 

dengan siapa?.  

Bagaimana 

hubungannya? 

 

 

 

Papah 

 

Ya baiklah, deket trus kalo 

lagi hari minggu apa hari 

libur diajak jalan-jalan sih 

sama papah, diajak keluar apa 

diajak maen, diajak renang 

gitulah. 

 

 

C6 

Hubungan dengan 

ayah baik, ayah 

selalu 

meluangkan 

waktu untuk 

subyek pada hari 

minggu dan hari 

libur nasional 

untuk mengajak 

subyek 

berekreasi. 

Perasaanmu 

bagaimana? 

Pastinya senenglah, kan 

papahku sibuk kerja, jadi 

seneng aja kalo bisa jalan-

jalan sama papah. 

C6 Subyek senang 

ketika ayah 

meluangkan 

waktu untuk 

subyek. 

Ketika msh ada 

Ibu apakah 

melakukan 

kegiatan yang 

sama? 

Ya sering lah, tapi kalo sama 

papah jarang banget pas 

masih ada mamah. 

C6 Sebelum 

perceraian, ibu 

yang selalu 

meluangkan 

waktu untuk 

subyek sedangkan 

ayah jarang. 
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Setelah tidak 

ada Ibu? 

Papah punya waktu banyak 

sama aku pas hari libur. 

C6 Ayah meluangkan 

waktu libur untuk 

pergi bersama 

subyek. 

Lebih seneng 

jalan-jalan sama 

papah atau 

mamah? 

Ya kalo seneng sih, aku 

seneng kalo bisa jalan-jalan 

sama mamah dan papahku, 

tapikan sekarang gak bisa. 

Padahal aku sedih kalo pas 

jalan-jalan sama papah selalu 

lihat anak-anak jalan-jalan 

sama orang tua yang lengkap. 

 

 

 

 

B6 

Merasa sedih 

ketika melihat 

teman sebaya 

jalan-jalan 

bersama orang tua 

yang lengkap 

Kalo kamu sedih 

karena teringat 

mamah biasanya 

ngapain? 

Ya biasanya aku suka masuk 

kamar trus nangis sendiri 

gitulah. 

B6 Subyek masuk 

kamar dan 

menangis ketika 

teringat ibu. 

Trus kalo udah 

nangis kenapa? 

Ya ngerasa lega aja, soalnya 

kalo kangen sama mamah, 

mau, ketemu juga gak bisa. 

B2 Subyek merasa 

kehilangan 

ibunya. 

Kenapa gak 

bisa? 

Soalnya kita gak tahu mamah 

dimana, kata papah sih masih 

disekitar daerah Semarang, 

tapi dari pertama kali bercerai 

sama papah, mamah gak 

pernah nemuin aku. 

C13 Subyek merasa 

kesulitan jika 

ingin bertemu 

dengan ibu karena 

subyek tidak 

mengetahui 

keberadaan ibu. 

Pernah tanya ke 

papah atau 

keluarga mamah 

soal keberadaan 

Papah sih bilang gak tahu, 

cuma kata papah pas dulu 

pertama kali cerai masih ada 

di daereah Semarang habis itu 

 Ayah tidak tahu 

keberadaan ibu, 

sedangkan semua 

keluarga ibu ada 
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mamah 

sekarang? 

gak tahu lagi. Keluarga 

mamahku semua di Lampung 

jadi aku gak tahu. 

di Lampung. 

Bagaimana 

perasaanamu 

ketika melihat 

anak-anak yang 

orang tuanya 

lengkap? 

Ya iri aja, kenapa temen-

temen isa kaya gitu, kenapa 

aku enggak. Kadang aku ya 

masih ngrasa gak nyangka 

kalo mamah dan papahku 

udah cerai. 

 

 

B12 

 

 

Merasa tidak 

percaya dengan 

percerian orang 

tua. 

Temen-teman 

tahu status 

perceraian orang 

tua? 

 

Ya, sebagian kalo temen-

temen SDku mungkin tahu, 

sebagian besar tahu, tapi kalo 

ditemen-temen SMP ini 

sedikit yang tahu. 

 Sebagian besar 

teman SD 

mengetahui 

perceraian 

orangtua subyek, 

namun tidak 

dengar teman 

SMP, hanya 

sedikit saja yang 

mengetahui. 

Bagaimana 

perasaanmu? 

 

Ya sedih, aku sering 

dikucilin, aku sering 

dibilangin ya jeleklah, Irma 

tuh gimanalah. 

B6 Subyek merasa 

sedih ketika 

teman sebaya 

mengetahui status 

keluarga. 

Sesudah 

dikatain sama 

temen, 

bagaimana 

perasaanmu? 

Kadang ya aku nangis sendiri, 

trus juga kadang aku ngaca 

beneran aku jelek ya. Apa 

karna aku pendek juga, tapi 

nenekku selalu bilang gak 

usah ndengerin omongan 

B6 Merasa sedih 

ketika diolok-olok 

oleh teman 
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temenku, katanya itu bohong, 

kata nenekku aku cantik, ya 

udah jadinya aku gak sedih 

lagi. 

Seberapa sering 

bergabung 

dengan teman 

sebaya? 

Ya mungkin, pas bermain 

tuh, masih suka kumpul-

kumpul, ke gereja gitu masih 

suka bareng temen-temen. 

Pokoknya aku kalo pulang 

sekolah gak ada les pasti aku 

maen sama temen-temen, 

nanti sore baru pulang. Trus 

juga kalo hari jumat aku pasti 

pulang sekolah langsung 

pulang soalnya sorenya mau 

persekutuan doa di gereja jadi 

biar gak kecapekan gitulah. 

B13 Subyek banyak 

menghabiskan 

waktu luang 

seusai pulang 

sekolah bersama 

teman sebayanya 

jika tidak ada les, 

namun khusus 

hari jumat seusai 

pulang sekolah 

subyek langsung 

pulang ke rumah 

karena sore 

harinya subyek 

akan mengikuti 

persekutuan doa 

di gereja. 

Kalo main sama 

temen 

emangnya 

kemana? 

Ya paling kita maen-maen 

didepan sekolah, ngobrol-

ngorol gitu. Kadang juga kita 

jalan-jalan ke CL kan deket 

sama sekolahku. 

 Sekolah dan pergi 

ke “CL” menjadi 

tempat bermain 

subyek dan teman 

sebayanya. 

Trus ngapai lagi 

selain itu? 

Ya gak ada lagi sih, paling 

cuma itu tok. 

  

Ada bedanya 

gak waktu ada 

Ketika tidak ada mamah sih 

aku sering ketemu sama 

B 13 Subyek tidak 

pernah lagi tidur 
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mamah sama 

gak ada mamah, 

untuk ketemu 

sama temen? 

temen, soalnya gak ada yang 

nglarang-nglarang lagi trus 

juga gak ada yang nyuruh 

tidur siang. 

siang lagi 

dikarenakan 

waktu tidur 

siangnya 

digunakan untuk 

bermain dengan 

teman sebaya. 

Apakah kamu 

punya teman 

dekat? 

Ya, ada teman dekat cewek. 

 

 

 Subyek memiliki 

sahabat 

perempuan. 

Apakah 

sahabatmu 

mengetahui 

status keluarga 

mu?. 

Ya tahu.   Sahabat subyek 

mengetahui status 

perceraian orang 

tua subyek. 

Bagaimana 

perlakuan 

sahabatmu? 

Dia sih tetep baik sama aku, 

gak berubah lah, gitulah. Ya 

dia juga tetep main sama aku, 

tetep ngobrol-ngobrol sama 

belajar bareng juga. 

 Perlakuan sahabat 

subyek tetap sama 

kepada subyek.  

Apakah Anda 

percaya dengan 

sahabat anda?. 

Mengapa? 

Aku percaya 90%lah, karena 

ya mungkin kan temenku 

yang paling deket sama aku 

kadang-kadang kan deket 

sama orang lain jadi, kan 

mungkin dia mungkin kadang 

crita sama aku yang 

diomongin orang lain tentang 

aku, kadang juga kan dia bisa 

ngejelek-jelekin aku juga dia 

 Subyek percaya 

kepada sahabtnya, 

namun terkadang 

perasaan rasa 

tidak percaya 

terhadap 

sahabatnya 

muncul dipikiran 

subyek. 
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mungkin gak njelek-jelekin 

aku. 

Setelah mamah 

dan papahmu 

bercerai 

pelajaran apa 

yang bisa kamu 

dapatkan? 

Ya aku sih percaya aja kalo 

Tuhan itu baik, walaupun aku 

udah gak punya mamah lagi 

 Pelajaran yang 

dapat subyek 

ambil pasca 

perceraian orang 

tua adalah bahwa 

Tuhan tetap baik 

dalam hidup 

subyek. 

Ok terimakasih 

ya. Selamat 

siang. 

Sama-sama kak   
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LAMPIRAN SUBYEK KEDUA 

 

B. SUBYEK KEDUA 

Identitas 

Nama : Ok 

Usia : 15 tahun 

PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISA 

Selamat malam Malam kak   

Bisa tolong 

menceritakan 

latar belakang 

keluarga? 

Ya bisa, latar belakang 

keluarga saya tuh, tadinya 

ayah sebagai, eeee, ayah itu 

bekerja sebagai itu apa 

service elektro, hmmm kalo 

mamah sebagai penjahit 

konveksi, sambil itu apa 

namanya mengurus anak-

anak  gitu. 

 Ayah bekerja 

sebagai tukang 

servis barnag-

narnag elektronik 

sedangkan ibu 

sebagai penjahit 

konveksi yang 

merangkap 

sebagai ibu rumah 

tangga. 

Alasan orang tua 

bercerai? 

Orang tua bercerai tuh 

karena ya memang keadaan 

ekonomi juga ya karenanya, 

jadi mereka sering 

bertengkar lalu mereka ya 

apa ya eee, akhirnya kan 

dari keluarga kami kan gak 

tahan gitu akhirnya bercerai.

C2 Alasan orang tua 

bercerai karena 

masalah ekonomi. 
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Alasan ekonomi 

yang seperti 

apa? 

Mungkin karna ayah sering, 

gimaan ya, sering 

mengandalkan egonya gitu 

ya. 

Emmm, mungkin punya 

uang cuma gak mau 

diberikan sama mamah gitu, 

jadikan memang tugas 

kewajiban mamah kan 

mengasih makan anak-anak, 

gitu ya.Ya gitulah jadinya 

papah gak kasih uang sama 

sekali, tapi mamah yang 

kasih makan anak-anaknya. 

C2 Gaji ayah tidak 

diberikan kepada 

ibu sehingga ibu 

yang menjadi 

tulang punggung 

keluarga. 

Memangnya 

uang ayah 

dikemanain? 

Dibuat judi sama suka 

memancing gitu sama 

temen-temennya, makanya 

itu yang buat mamah sama 

nenek gak suka, jadinya 

cerai. 

C2 Gaji ayah dipakai 

untuk memancing 

bersama teman-

temannya 

sehingga 

membuat ibu dan 

nenek tidak suka 

sehingga bercerai. 

Berapa lama 

orang tua 

bercerai? 

Emmm, kira-kira 2 tahun 

ini. 

 Orang tua 

bercerai kira-kira 

sejak 2 tahun 

yang lalu. 

Bagaimana 

perasaan anda? 

 

 

Ya saya merasa gimana ya, 

sedih juga bisa. Jadi 

memang perasaan seorang 

anak kalo orang tua bercerai 

B6 Merasa sedih 

karena tidak 

memiliki orang 

tua yang lengkap. 
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kan, eeeeemmm gimana gitu 

rasanya kan bisa dirasakan 

sendiri. 

Sedih yang 

bagaimana? 

Sedihnya ya karna gak 

memiliki orang tua utuh kan 

rasanya aneh gitu, kan jadi 

ada yang gak, maksudnya 

biasanya ada yang 

mengatur-ngatur tapi ini 

ayahnya gak ada jadi gak 

ada yang ngatur. 

B6 Subyek merasa 

sedih karena ayah 

sudah tidak lagi 

mengatur hidup. 

Biasanya 

memang ayah 

mengatur 

bagaimana? 

Ya jadi biasanya ayah 

ngatur anak-anaknya untuk 

belajar trus gak boleh maen 

kalo habis sepulang sekolah, 

trus juga ngatur saya untuk 

gak terlalu sering ngegame. 

Dulu pernah saya disabet 

ayah saya karena gak mau 

disuruh beli rokok. 

C7 Biasanya ayah 

melarang subyek 

untuk beramain 

sepulang sekolah, 

subyek pernah 

disabet ayah 

karena subyek 

tidak menuruti 

perintah ayah 

untuk membeli 

rokok. 

Waktu disabet 

apa yang kamu 

lakukan? 

Ya saya langsung berhenti 

maen game trus beli rokok, 

sambil nahan sakit bekas 

sabetan ayah saya, tapi 

memang saya sih yang 

salah. 

C13 Seketika subyek 

disabet, subyek 

menghentikan 

bermain game 

dan membeli 

rokok ayah 

sambil menahan 

ssakit bekas 

 
 



124 
 

sabetan ayah. 

Setelah 

perceraian orang 

tua, apakah ada 

perubahan yang 

tampak? 

Perubahan sih gak begitu 

tampak ya, Cuma ada sih 

sedikit. Perubahannya kan, 

eee kalo tadinya mamah 

papah sering bertengkar jadi 

gak ada ribut-ribut gitu. Ya 

jadi semakin tenang gitulah, 

maksudnya masalahnya kan 

memang kalo orang tua 

bertengkar kan sedih juga 

anak gitu. Trus juga gak ada 

yang nagtur-ngatur lagi sih. 

 

 

C8 

 

 

Subyek merasa 

sedih saat orang 

tua bertengkar 

namun juga 

merasa tenang 

karena sudah 

tidak ada lagi 

pertengakaran 

yang harus 

didengar subyek. 

Bagaimana 

kedisiplinan 

setelah orang tua 

bercerai? 

Kedisiplinan masih sama 

kaya seperti dulu mungkin, 

karna memang papah 

orangnya tidak disiplin-

disiplin sekali gitu. Yang 

disiplin mamah sama kakek. 

Kalo dulu papah ya memang 

nyuruh belajar dan pulang 

sekolah langsung pulang 

rumah tapi gak sedisiplin 

mamah. 

 Kesidiplinan 

pasca perceraian 

tidak banyak yang 

berubah karena 

ayah tidak begitu 

menerapkan 

kedisiplinan pada 

subyek. Ibu dan 

kakek yang 

menerapkan 

kedisiplinan pada 

subyek. 

Kedisiplinan 

seperti apa? 

Disiplin yang dirumah itu 

seperti kalo, eee jam 

bertamu gitu harus pulang 

tepat jam 9, itu kalo kakek, 

eee kalo mamah juga sama, 

 Disiplin dalam 

hal batas jam 

bertamu pkl. 

21.00 WIB. Ayah 

tidak peduli jika 
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tapi kalo papah gak perduli 

gitu anak-anaknya pulang 

malam, dia Cuma ngomong 

tok jangan banyak main, 

tapi soalnya papah jarang di 

rumah sih, seringnya di luar 

main judi sama 125a nada 

bareng temen-temennya. 

anaknya sering 

bermain di malam 

hari. Ayah sering 

bermain judi 

denan teman-

temannya. 

Seberapa 

berdampak 

perceraian orang 

tua terhadap 

hidup anda? 

Kalo dampaknya sih ya, 

mungkin eee ada itu ya, apa 

maksudnya sifat ayah gak 

nurun sama saya. Sifat yang 

bertengkar sama istri gitu, 

soalnya aku juga gak suka 

bertengkar sama temen sih. 

Dampak lainnya positif  kan 

saya sebagai anak kan 

memang  kalo misalnya 

orang tua bertengakar kan 

memang lebih baik cerai 

gitu ya, karna kalo memang 

masih bersama lagi kan 

mungkin akan terulang lagi, 

jadi dampaknya bagi saya 

positif. Dampak lainnya 

setidaknya agak iri banget 

gitu sama temen-temen 

yang punya orang tua 

lengkap kaya ayah sama 

ibu.kan soalnya papah 

mamah itu kan, bagaimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percerian adalah 

jalan terbaik 

untuk 

menyelesaikan 

masalah 

 

Merasa iri melihat 

teman sebaya 

yang memiliki 

orang tua yang 

lengkap. 
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ya kalo utuh kan lebih enak 

gitu, kalo bisa kan kita 

curhat sama mereka gitu. 

Trus dampak lainnya juga 

aku lebih tenang kalo 

belajar, gak pernah lagi 

denger pertengkaran orang 

tuaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seberapa besar 

kontribusi orang 

tuamu untuk 

menjadi 

teladan? 

Kalo teladan sih, mamah 

lebih berteladan ya soalnya  

dia single parent dia juga 

menghidupi empat orang 

anak dan dia nggak pernah 

ngeluh. Kalo papah belum  

bisa dijadikan teladan 

mungkin karena dia kan 

bersifat jelek di dalam 

keluarga jadi masih belum 

bisa jadi teladan, sifatnya 

gak ada yang baik sama 

sekali gitu, misalnya seperti 

judi di gitu di tetangga atau 

gimana gitu. 

 

 

 

C9 

 

 

 

Ibu menjadi 

teladan bagi 

subyek karena 

sebagai single 

parent dapat 

menghidupi 

empat orang 

anaknya dan tidak 

pernah mengeluh. 

Ayah sama sekali 

tidak menjadi 

teladan karena 

suka bermain 

judi. 

 

Disaaat seperti 

apa kamu 

merasa ibu tidak 

menjadi 

teladan? 

Emmm, kelihatannya gak 

pernah. Soalnya ibu itu 

bertanggung jawab banget 

sama anak-anaknya. 

C9 Ibu selalu 

menjadi teladan 

bagi subyek 

karena ibu sangat 

bertanggung 

jawab terhadap 

anak-anaknya. 
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Disaat seperti 

apa ayah 

menjadi teladan 

buat kamu? 

Kelihatannya gak ada. Tapi 

ya ketika ayah 

mengingatkan saya untuk 

gak terlalu banyak main 

game mungkin. 

 Ayah hanya 

mejadi teladan 

bagi subyek saat 

ayah 

mengingatkan 

subyek untuk 

tidak terlalu 

banyak bermain. 

Sekarang setelah 

tidak ayah, 

masih sering 

main game? 

Masih sering biasanya 

setiap pulang sekolah, kan 

maennya ditempat sepupu 

disamping rumah, jadi 

mamah saya gak tahu. Tapi 

kalo dulu ada papah pasti 

saya disamperin trus disuruh 

pulang. 

B14 Setiap hari 

sepulang sekolah 

bermain ketempat 

sepupu dan tidak 

ada yang 

melarang karena 

sudah tidak ada 

ayah lagi. 

Saat ini anda 

tinggal bersama 

siapa?.  

Ini Ibu. 

 

 

 Subyek tinggal 

dengan ibu. 

Komunikasi 

dengan ayah 

bagaimana? 

Komunikai masih ada sih, 

seperti sms, pergi ke rumah 

papah masih sering juga. 

C13 Subyek tetap 

berkomunikasi 

dengan ayah 

pasca perceraian 

seperti sms dan 

mengunjungi 

ayah dirumahnya. 

Intensitas waktu 

untuk bertemu? 

Sewaktu-waktu gitu, jadi 

kurang tahu sih masalahnya 

kita kurang tahu dia ada di 

rumah atau enggak kita trus 

C13 Sewaktu-waktu 

subyek bertemu 

dengan ayah 
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pokok men ambil waktu 

yang tepat aja buat datang 

ke sana. 

Ketika bertemu 

ayah, biasanya 

apa yang 

dibahas? 

Ya paling Cuma tanya kabar 

aja. Tapi biasanya kalo 

ketemu ayah sih kita 

mincing bareng di DAM. 

C13 Saat bertemu 

ayah biasanya 

menanyakan 

kabar dan pergi 

memancing 

bersama ayah di 

DAM. 

Perasaanmu 

bagaimana 

ketika pergi 

bersama ayah? 

Ya seneng sih, tapi kalo 

128a nada eee biasanya kita 

tuh apa ya, itu kita tuh 

banyak diemnya soalnya 

harus konsentrasi biar dapat 

ikan. 

 Senang ketika 

memancing 

bersama ayah 

namun tidak 

banyak 

komunikasi 

dengan ayah 

karena 

konsentrasi 

memancing. 

Bagaimana 

komunikasi 

dengan Ibu? 

Kalo dengan mamah sih 

baik-baik aja ya, soalnya 

mamah memang perduli 

sama anaknya gitu. 

 Komuniaksi 

denag ibu 

sebelum 

perceraian baik. 

Bagaimana 

komunikasi 

dengan Ibu 

setelah 

perceraian? 

Komunikasinya tetap sama, 

perlakuan juga sama, gak 

ada yang berubah. Aku tetep 

sms mamah kalo pulang 

telat, trus mamah juga 

masih tetep tanya nilai-

 Komunikasi 

denga ibu pasca 

perceraian tidak 

ada yang berubah, 

perlakuan ibu 

terhadap subyek 
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nilaiku di sekolag gimana. tetap sama. 

Bagaimana 

perasaan anda 

melihat teman 

yang orang 

tuanya lengkap? 

Ya tadi kan sudah 

mengatakan  setidaknya 

saya iri karena mereka 

memiliki orang tua yang 

lengkap kan bisa diajak 

mengambil keputusan atau 

berpendapat masalah 

sekolah atau gimana gitu. 

Kalo sekarang Cuma satu 

tok rasanya ada yang kurang 

gitu walaupun ayah saya 

suka maen judi sih. 

 Subyek merasa iri 

melihat teman 

yang orang 

tuanya lengkap. 

Share tentang 

sekolah dan lain 

sebagainaya 

lebih cenderung 

ke pada siapa? 

Emmm ke mamah ya, tapi 

juga kadang ke kakak juga 

 Subyek berbagi 

cerita tentang 

sekolah dll 

kepada ibu dan 

kakaknya. 

Teman sebaya 

mengetahui 

status keluarga? 

Sampai sekarang sih tahu. 

 

 

 Teman sebaya 

tahu tentang 

status orangtua 

yang bercerai. 

Bagaimana 

perasaanmu 

ketika mereka 

tahu? 

Ya perasaannya gimana ya, 

eee seperti eee gimana sih 

kaya terpukul gitu ya karna 

kan memang orang tua kan 

itu yang menjadi nomor satu 

gitu loh, kan memang 

mereka yang merawat, trus 

yang maksudnya mendidik, 

 Subyek merasa 

terkejut saat 

teman sebaya 

mengetahui status 

perceraian orang 

tuanya. 

 
 



130 
 

eee salah satunya 130a nada 

yang pergi agaknya kaya 

giman gitu sama temen-

temen. 

Kaya gimana 

bagaimana? 

Ya kaya rada malu juga sih 

sama temen. Soalnya 

kebanyakan temenku orang 

tuanya utuh. 

B7 Merasa agak malu 

dengan perceraina 

orang tua. 

Biasanya kalo 

kamu malu trus 

kamu 

melakukan apa? 

Ya biasanya kalo mereka 

tanya orang tuaku aku diem 

aja, trus aku pura-pura sibuk 

ada ngapainlah gitu. 

B3 Merasa cemas 

saat teman sebaya 

bertanya tentang 

orang tua pada 

subyek. 

Adakah 

perubahan 

perlakuan dari 

teman sebaya 

terhadap kamu 

setelah percerian 

orang tua? 

Emmm sekarang sih engak 

ya, mungkin mereka kan 

juga mendukung saya. Tapi 

dulu awal-awal orang tua 

saya bercerai ya, temen-

teman apa tuh namanya 

menyejek saya. 

B7 Diolok-olok oleh 

teman atas 

percerian orang 

tua sehingga 

merasa malu. 

Dulu ketika 

diejek-ejek apa 

yang kamu 

lakukan? 

Biasanya mereka ngejek pas 

nguyonan gitulah pas 

istirahat, biasanya sih saya 

lebih diem aja, biasanya 

saya langsung pergi dari 

tempat itu. 

B8 Menarik diri dari 

teman sebaya 

ketika diolok-olok

Intensitas 

bertemu dengan 

teman sebaya? 

Kalo masalah bergabung sih 

sering ya. Soalnya aku kan 

punya band jadi ya sering 

ketemu trus juga sering 

 Subyek sering 

bergabung dengan 

anggota bandnya. 
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latihan bareng. 

Selain latihan 

bareng 

melakukan 

kegiatan apa 

lagi? 

Eeee, ya biasanya jalan-

jalan cari makan bareng sih, 

trus habis tuh pulang 

kerumah masing-masing. 

Soalnya aku juga sibuk 

pelayanan di gereja, jadi aku 

harus bagi waktu antara 

bandku sama pelayanan 

digereja. 

 Selain latihan 

ngeband, subyek 

biasanya makan 

bersama dengan 

bandnya. Subyek 

juga sibuk 

pelayanan di 

gereja sehingga 

harus membagi 

waktu antara 

pelayanan dan 

band. 

Adakah 

perubahan 

intensitas 

bertemu dengan 

teman sebaya 

setelah 

perceraian orang 

tua? 

Sebelum orang tua cerai itu 

malah jarang ketemu temen 

gitu ya, tapi kalo, karna 

papah kan agak maksudnya 

mengekang gitu ya, dia kan 

gak bebasin anaknya gitu, 

jadi dilepas kepala 

dipegangin buntutnya jadi 

gak bisa bebas banget gitu. 

Tapi kalo sekarang ini kan 

sudah cerai papah gak 

terlalu gitu kalo mamah 

orangnya bebas Cuma gak 

terlalu bebas gitu. 

 Sebelum orang 

tua cerai jarang 

bertemu dengan 

teman karena 

ayah terlalu 

mengekang 

subyek sedangkan 

ibu tidak seperti 

ayah. 

Mamah gak 

terlalu bebasnya 

gimana? 

Ya maksudnya boleh pergi 

sama temen-temen tapi juga 

harus inget waktu. Jadi 

 Ibu percaya kepda 

subyek meskipun 

kegiatan subyek 
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mamah percaya sama aku 

tapi aku juga msih dipantau 

gitu. Biasanya kalo jam 

21.00 belum pulang ke 

rumah dari latihan ngeband 

biasanya ditelpon gitu. 

tetap dipantau 

oleh ibu. 

Menurutmu 

setelah percerian 

orang tua, apa 

akibatnya bagi 

hidup anda? 

Ya gimana ya, yang pasti 

sekarang aku lebih mandiri. 

Sekarang kalo berangkat 

dan pulang sekolah 

berangkat sendiri, soalnya 

mamah sibuk kerja. 

Sekarang juga aku ngerasa 

lebih dewasa lah, mamah 

sering minta pendapat aku 

kalo mau ambil keputusan 

soal keluarga. 

A2 Lebih mandiri 

setelah perceraian 

orang tua, 

berangkat dan 

pulang sekolah 

sendirian tidak 

perlu di jemput 

lagi. 

Contohnya 

mengambil 

keputusan apa? 

Ya contohnya kaya 

kemaren, adik saya yang 

paling kecil mau masuk TK. 

Mamah tanya pendapat saya 

untuk disekolahkan di TK 

mana yang bagus.  

 Ibu bertanya 

pendapat subyek 

perihal TK yang 

bagus untuk adik 

subyek. 

Lalu apa 

tanggapan 

kamu? 

Ya saya menyarankan 

mamah untuk memasukan 

adik di TK yang deket 

rumah saja soalnya biar gak 

repot antar jemputnya. 

A1 Menyarankan 

mamah untuk 

menyekolahkan 

adik di TK dekat 

rumah saja. 

Bagaimana 

persasnmu 

Aku ya senenglah, aku jadi 

ngerasa udah dewasa dan 

A1 Merasa sudah 

dewasa karena 
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ketika ibu 

meminta 

pendapatmu? 

bisa bantu mamah untuk 

ambil keputusan. 

dapat membantu 

ibu untuk 

mengambil 

keputusan. 

Bagaimana 

denga peran 

teman sebaya? 

Ya menurut aku sih temen-

temenku baik semua ya, aku 

seneng punya temen-temen 

di gereja yang selalu 

membagikan hal-hal yang 

positif ke aku trus juga aku 

seneng bisa pelayanan drum 

di gereja. Aku juga punya 

band tapi gak sama anak-

anak gereja, tapi sama 

temen-temenku. Ya aku 

ngerasa kalo temen-temen 

yang ada disekitarku tuh 

membawa dampak yang 

positif buat aku. 

C10 Subyek merasa 

bahwa teman-

teman gereja dan 

personil bandnya 

membawa 

dampak yang 

positif bagi 

subyek. 

Teman-teman 

gereja 

membagikan hal 

positif apa? 

Ya apa ya…Kaya temen-

temen gerejaku tuh selalu 

menyemangati aku untuk 

belajar, trus juga 

mendukung aku untuk 

mengembangkan bakatku, 

trus juga sering nyuruh aku 

untuk aku hormat sama 

orang tua. 

C10 Teman-teman di 

gereja selalu 

memberikan 

semangat untuk 

belajar,mengemba

ngkan bakat dan 

hormat kepada 

orang tua. 

Ok deh. 

Trimakasih 

Iya kak, sama-sama.   
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banyak ya 

 

 

LAMPIRAN SUBYEK KETIGA 

 

C. SUBYEK KETIGA 

 Identitas 

 Nama : CL 

 Usia : 16 tahun 

PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISA 

Selamat malam 

CL, bisa sedikit 

menjelaskan 

latar belakang 

keluarga? 

Dulu, eeee keadaan keluarga 

sih baik-baik saja sih seperti 

biasanya, kita kumpul-

kumpul bareng dan jalan-

jalan bareng. Eeee anak-anak 

juga seneng dapat perhatian 

dan kasih sayang dari orang 

tua juga. Eeee kita juga punya 

seorang ayah yang jadi 

panutan buat kita juga. Eeee 

entah kenapa, waktu berjalan 

lebih jelasnya tanggal 25 

Desember 2008 kejadian itu 

kita ketahui. 
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Kalo boleh tahu 

kejadian apa ya? 

Eeee kejadian tentang rahasia 

selama….Ow ya sebelumnya 

sebelum tanggal 25 Desember 

2008 itu sifat ayah sudah 

mulai berubah, jadi keluarga 

udah gak nyaman lagilah, 

intinya ayah sudah mulai 

berubah. Dia lebih egois dan 

suka marah-marah, lebih 

mendahulukan kemauannya 

sendiri dari pada kepentingan 

anaknya sendiri juga, dia 

ingin anaknya menjadi seperti 

yang dia mau, intinya 

begitulah. Dan anak-anak pun 

juga sudah merasa gak 

nyaman, kita gak tahu ayah 

berubah menjadi seperti gitu 

kenapa. Lah tanggal 25 

Desember 2008 itu kita baru 

tahu kalo ayah punya wanita 

simpanan. Dan yang lebih 

menyedihkan lagi 

simpanannya itu murid dari 

les-lesannya sendiri. Kejadian 

itu diketahui oleh ibu dan 

kakak perempuan saya. Eeee 

pada tanggal, sebelumnya ibu 

merasa perasaannya udah gak 

enak, udah ngerasa ada 

sesuatu yang berbeda dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek sedih 

ketika mengetahui 

bahwa murid 

ayahnya yang 

menjadi simpanan. 
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ayahlah, intinya kaya gitu. 

Lalu ayah juga sering pergi 

dan gak pulang rumah juga. 

Lalu pas tanggal 4 November 

2008 ayah itu udah pergi ke 

Weleri ketempat usahanya, 

lah seminggu dah gak pulang 

ibu udah mulai curiga, lalu 

diputuskan tanggal 25 

Desember 2008 ibu dan 

kakak perempuan saya 

memutuskan untuk 

menjemput ayah ke Weleri. 

Dan ternyata wanita simpenan 

ayah saya itu ditaro di tempat 

usaha ayah yang di Weleri 

dan itu sangat menyakitkan 

sekalilah. Sampe disana ayah 

sudah mulai cekcok dengan 

ibu karena ketahuan punya 

simpenan, dan akhirnya ibu 

saya memutuskan pergi dari 

tempat itu, tetapi saat itu saya 

masih di Jakarta. Lalu saya 

pulang dan keluarga udah 

mulai di kumpulin, lalu kakak 

saya bilang sama saya di 

kamar berdua sambil 

menangis bahwa ayah saya 

memiliki wanita simpanan. 

Saat saya mendengar kejadian 
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itu memang hati saya sudah 

mulai hancur, remuk, 

tergores, ya campur aduklah. 

Gak nyangka juga selama ini 

orang yang saya banggakan 

yang saya panutkan juga 

ternyata dia seperti itu dan 

menyakitkan sekali. Akhirnya 

waktu berjalan waktu berlalu 

hubungan keluarga udah 

mulai rusak udah mulai 

hancur, gak isa 

berkomunikasi juga, dan ayah 

memilih untuk bercerai 

dengan ibu… Eeee pola 

keluarga udah  mulai berubah 

dari pola kelakuan kakak, 

sikap ibu juga yang dulunya 

ramah, baik, mungkin lebih 

tegas juga, menuntut saya 

untuk lebih mandiri. Tetapi 

mungkin karena saya masih 

kecil dan masih remaja dan 

saya merasa itu hal yang 

sangat menyakitkan, makanya 

saya memutuskan untuk 

masuk kedunia malam. Lah 

mungkin terpacu oleh faktor 

sakit hati dan rasa marah yang 

saya pendam pada ayah, tapi 

saya gak berani cerita betapi 

 

 

 

 

B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika subyek 

mengetahui 

ayahnya memiliki 

wanita simpanan 

lain, subyek 

merasa hatinya 

tergores karena 

ayah yang selama 

ini menjadi 

panutan sudah 

menghancurkan 

keluarga. 
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sakit hati dan marahnya saya 

pada ayah. Ya saya lampiasin 

kedunia malam, ya saya juga 

udah mulai mabuk-mabukan, 

udah mulai nyoba obat juga, 

nyoba inek juga, ya mungkin 

udah coba trek-trekan juga. 

 

 

 

B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek marah dan 

beci kepada ayah 

sehingga 

pelampiasannya 

adalah terjun 

kedunia malam, 

mabuk-mabukan, 

mencoba obat-

obatan seperti 

inek, dan trek-

trekan. 

Apa yang kamu 

rasakan setelah 

masuk ke denia 

malam? 

Ya apa ya, ya saya merasa 

puas aja, soalnya sumpek kalo 

di rumah kak. Uah gak ada 

lagi yang perduli sama saya, 

ya lebih baik saya banyak di 

luar rumah aja. 

 

 

B8 Subyek menarik 

diri dari keluarga 

karena merasa 

tidak diperhatikan 

dengan cara lebih 

banyak 

menghabiskan 

waktu di luar 

rumah. 

Apakah kamu 

saat ini masih 

terjun di dunia 

malam? 

Untuk sekarang ini saya udah 

menguranginya, ya 

sebenarnya dari diri saya 

sendiri udah nyadar sih 

disekeliling saya 

memperhatikan saya. Seperti 
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keluarga kecil saya, keluarga 

di gereja sih sebenarnya. 

Kadang kalo ada masalah aku 

cerita sama mereka, apa yang 

saya pendam aku cerita ke 

mereka aku nangis sama 

mereka. Yah yang saya 

anehkan, yang saya gak 

dapatkan dari keluarga kasih 

sayang seperti yang teman-

teman gereja kasih ke saya. 

Kok mereka lebih sayang 

saya, kasih dukungan ke saya 

dari pada keluarga saya, lah 

itu juga yang membuat saya 

untuk kembali ke sisi benar 

juga. Lah itu yang membuat 

saya mulai lepas, tapi saat ini 

belum lepas dari rokok dan 

minuman sih. 

 

 

 

 

 

 

 

B11 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

tidak lagi 

mendapatkan kasih 

sayang dari orang 

tuanya, melainkan 

mendapatkan kasih 

sayang lewat 

komunitas gereja. 

Dukungan 

teman-teman 

gereja dalam 

bentuk apa? 

Ya jadi dukungannya seperti 

mereka tetap menyemangati 

saya, slalu mbilangin saya 

untuk jangan ngerokok kalo 

lagi setres mikirin keluarga, 

trus juga mereka selalu 

ingetin saya untuk belajar, 

soalnya sejak orang tua saya 

bercerai malas belajar sih. 

C10 Teman gereja 

memberi dukungan 

kepada subyek 

berupa nasehat 

untuk mengurangi 

rokok dan rajin 

belajar pasca 

perceraian orang 

tua 

Jadi kira-kira  Ya untuk sampe saat ini,  Orang tua bercerai 
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sudah berapa 

lama orang 

tuamu bercerai? 

kira-kira 1,5 tahun lah. kira-kira sudah 1,5 

tahun. 

Sehubungan 

dengan 

perceraian orang 

tua, bagaimana 

perasanmu? 

Perasaan ya, mungkin untuk 

pertama kali, ya mungkin 

bukan untuk pertama kali, ya 

untuk selamanya sakit ya gak 

nyangka kenapa Tuhan kasih 

keluarga saya seperti ini, 

kenapa gak orang lain. 

Kenapa saya dilahirkan di 

keluarga seperti ini, itu yang 

membuat saya bertanya-

tanya. 

B12 Subyek merasa 

menyesal karna 

harus dilahirkan 

dari keluarga yang 

orang tuanya 

bererai. 

Hanya itu saja 

perasaanmu? 

Ya heem, kayanya gak adil 

banget gitu loh. 

  

Setelah 

perceraian orang 

tua, perubahan 

apa saja yang 

terjadi? 

Ya seperti yang saya 

ceritakan tadi saya masuk 

kedunia malam. Dunia 

malam… 

 Perubahan yang 

terjadi pasca orang 

tua bercerai 

subyek masuk 

dunia malam. 

Itu perubahan 

dari diri kamu 

ya? 

Iya, heem.   

Apakah karena 

perceraian orang 

tua, kamu terjun 

kedunia malam? 

Sebelum kita mengetahui 

ayah punya wanita simpenan. 

Jadi saat ayah mulai berubah, 

saya masuk kedunia malam 

itu. 

 Saat ayah mulai 

berubah, subyek 

masuk dunia 

malam. 

Kenapa kamu Mungkin di luar sana. Ya B14 Mendapatkan 
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melakukan hal 

itu? 

pertama awal, saya gak ngerti 

sih kenapa orang diluar sana 

isa perhatian sama saya, bisa 

kasih perhatian sama saya, 

yang gak saya dapatkan dari 

keluargalah. 

perhatian diluar 

dari keluarga. 

Sebenarnya, 

terjun kedalam 

dunia malam 

yang seperti apa 

yang kamu 

maksud? 

 Ya itu, saya lebih sering 

diluar rumah kalo malam. 

Nongkrong sama temen-

temen, kalo ada uang yang 

kita mabuk bareng, trek-

trekan bareng. Ya gitulah. 

B13 Keluar rumah 

dimalam hari, 

nongkrong, mabuk 

dan trek-trekan. 

Kalo perubahan 

dalam keluarga 

sendiri seperti 

apa setelah 

perceraian orang 

tua? 

Dalam keluarga, mungkin 

lebih keras. Kakak mungkin, 

kakak ya ngomonganya 

nadanya udah galak, ya 

gitulah. Saya dituntut untuk 

lebih mandiri. 

A2 Subyek dituntut 

untuk lebih 

mandiri oleh kakak

Kemandirian 

yang seperti 

apa? 

Kaya suruh nyuci sendiri, ya 

gak nyuci sendiri 

sih,maksudnya kalo kakak 

udah nyuci aku di trus suruh 

ngepel, trus suruh njemur 

pakaian lalu udah, kalo 

ngelakuin kesalahan ya 

dibentak-bentak. 

A2 Subyek mengepel, 

menjemur pakaian 

dimana 

sebelumnya belum 

pernah melakukan 

hal tersebut. 

Sebelumnya 

tidak pernah 

diperlakukan 

seperti itu?  

Belum pernah sih. Soalnya 

sejak perceraian orang tua 

sudah tidak ada lagi 

pembantu jadi yang 

A2 Pasca perceraian 

orang tua, subyek 

yang melakukan 

beberapa tugas 
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mengerjakan tugas rumah 

saya dan kakak soalnya ibu 

saya bekerja. 

rumah tangga 

karena tidak ada 

pembantu. 

Seberapa sering 

diperlakukan 

seperti itu? 

Ya sering hampir tiap hari, 

tapi aku maklumlah aku 

sering dibentak-bantak, 

mungkin kita semua sama-

sama stres karna ayah jadi 

bawaannya pengen marah 

terus. 

C11 Hampir setiap hari 

subyek dibentak-

bentak oleh kakak. 

Perubahan yang 

lainnya? 

Kalo ibu sih menuntut saya 

sama seperti ayah, seperti apa 

yang mereka mau. Dan 

mereka lebih mementingkan 

masa depan saya, ya memang 

sih semua ibu menginginkan 

masa depan anaknya cerah, 

cuma ibu saya itu lebih 

mementingkan pekerjaan 

seperti intinya supaya besok 

aku tuh sukses. Tapi ibu tidak 

mengerti keadaan saya saat 

ini, ya seperti kasih sayang 

ibu itu jauh, untuk saya 

dapatkan kembali tuh jauh 

tidak bisa saya raih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasakan 

kehilangan kasih 

sayang dari ibu 

subyek. 

Perasaan yang 

seperti apa, yang 

harus ibu 

mengerti dari 

Ya intinya kaya anak-anak 

lainlah. Mungkin kalo udah 

bangun pagi dikasih sarapan 

trus dielus-elus dulu, sebelum 

B11 Subyek kehilangan 

rasa kasih sayang 

dan perhatian dari 

ibu. 
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kamu? berangkat dicium dulu, 

rasanya asik banget gitu loh, 

rasanya masih ada yang 

perhatian sama saya. 

Dulu sebelum 

perceraian ibu 

memperlakukan 

itu sama kamu? 

Iya, tapi sejak orang tua 

bercerai ibu gak pernah lagi 

ngelus-ngelus aku dan cium 

aku sebelum berangkat 

sekolah. 

B11 Subyek merasakan 

kehilangan kasih 

sayang dari ibu 

subyek sejak 

perceraian orang 

tua subyek. 

Bagaimana 

kedisiplinan 

setelah 

perceraian orang 

tua? 

Untuk disiplin diri sendiri 

masih kuranglah, masih 

sering males-malesan. 

B13 Pasca perceraian 

orang tua subyek 

sering males-

malesan. 

Kalo 

kedisiplinan dari 

orang tua, 

berubah sejak 

perceraian? 

Ya, ada sih sebenarnya. Ya 

waktu keluarga masih baik ya 

waktu bermain saya dibatasi, 

lah setelah keluarga hancur 

untuk pertama kali saya coba 

keluar malam, untuk pertama 

kali ya dimarahi lalu udah dua 

kali masih dimarahin dna 

untuk ketiga kali dilepas gitu 

aja. 

B13 Semula waktu 

bermain dibatasi, 

namun setelah 

perceraian orang 

tua waktu bermain 

di jam malam tidak 

lagi dipantau oleh 

orang tua  

Jadi sudah tidak 

ada kedisiplinan 

lagi ya? 

Emmm, iya.   

Kalo dalam 

kedisiplinan 

Pendidikan masih sih 

menuntut dan akhir semester 

 Pasca perceraian 

orang tua selalu 
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pendidikan, 

orang tua 

bagaimana 

setelah 

perceraian? 

biasanya nilai dipantau dan 

kalo nilai jelek biasanya 

dimarahain, ya paling aku 

dengerin aja, trus mau 

digimana in lagi. 

memantau nilai 

akhir semester, 

jika nilai subyek 

jelek biasanya 

subyek ditegur 

orang tuanya. 

Apakah gak ada 

minat untuk 

belajar? 

Ah udah malas, habisnya 

keluarga kacau jadi gak bisa 

konsentrasi belajar. 

C12 Subyek malas 

belajar karena 

tidak bisa 

konsentrasi akibat 

keluarga yang 

kacau. 

Nyaman tidak 

dengan 

perubahan 

kedisiplinan? 

Sebenarnya gak nyaman sih, 

kaya gak punya keluarga aja. 

B2 Subyek merasa 

kehilangan 

keluarga. 

Dampak 

perceraian orang 

tua untuk hidup 

kamu pribadi 

apa? 

Ya menurut saya sih, ya 

mungkin seperti tadi. Dampak 

di sekolah mungkin lebih gak 

konsen kalo guru nerangin 

pelajaran. Sampe pernah guru 

ngomong sama saya, “kenapa 

selama pelajaran kok kamu 

selalu merenung dan tatapan 

matamu kosong”. Jadi 

mungkin saat guru njelasin 

gak ada pikiran apa-apa, satu-

satunya pikiran kenapa 

dengan keluargaku kok jadi 

seperti ini. Ya aku juga 

B1 Subyek tidak dapat 

konsentrasi dalam 

menerima 

pelajaran di 

sekolah karena 

sewlalu 

memikirkan 

tentang keluarga. 
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nutup-nutup in sih dari teman 

sekolah. 

Kenapa kamu 

tutup-tutupin 

dari teman 

sekolah? 

Ya malu lah punya keluarga 

yang berantakan. Punya ayah 

yang punya wanita simpenan, 

ya gitulah. 

B7 Subyek merasa 

malu dengan status 

keluarga subyek. 

Setelah 

perceraian orang 

tua, nilai-nilaimu 

bagaimana? 

Mungkin lebih menurun, tapi 

ya gak ancur-ancur banget 

lah. 

C12 Pasca perceraian 

orang tua nilai-

nilai pelajaran 

subyek menurun. 

Ada dampak 

negatif  yang 

lainnya tidak 

dari percerain 

orang tua 

terhadap dirimu? 

Ya mungkin aku lebih suka 

menyalahkan diri sendiri, 

suka rendah diri, kadang suka 

emosi, suka egois. Ya dulu 

sering dikata-katain “wah 

bodo kowe, sesuk meh dadi 

opo?” 

 Pasca perceraian 

orang tua subyek 

suka 

menyalahakan diri 

sendiri, rendah 

diri, emosional dan 

egois. 

Disaat seperti 

apa kamu 

merasa rendah 

diri? 

Saat mengingat apa yang 

dikatakan saudara saya, saat 

mereka marah sama saya itu 

teringat kembali dan itu 

membuat hati saya tergores, 

luka juga. Apa lagi sekarang 

orang tua saya bercerai, 

mereka semakin memandang 

saya rendah kelihatannya. 

B6 Subyek merasa 

sedih ketika 

mengingat kembali 

perkataan negative 

dari saudara yang 

dilontarkan kepada 

subyek. 

Mengapa 

saudara kamu 

marah? 

Ya mungkin karena saya anak 

paling kecil, sering usil 

kemereka. 

 Subyek kerapkali 

usil sehingga 

dimarahi oleh 

saudaranya. 
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Dampak selain 

rendah diri 

adalah 

menyalahkan 

diri sendiri, 

seperti apa?. 

Apakah karena 

situasi keluarga? 

Ya sebenarnya gak juga sih, 

kaya seperti ketika saya 

melakukan kesalahan, 

sebenarnya dampaknya kecil, 

cuma saya mungkin yang 

terlalu lebay dan membesar-

besarkan. Dan saya merasa 

orang yang paling bodoh, kok 

aku bisa ngelakuin sesuatu 

hal, kok membuat orang lain 

terluka dan sakit, apa lagi 

setiap hari membuat ibu saya 

menangis tok. 

B6 

 

 

 

 

 

Subyek 

menyalahkan 

dirinya sendiri 

karena merasa 

membuat orang 

lain terluka dan 

sakit hati serta 

membuat ibunya 

menangis. 

 

 

 

 

 

. 

Apa yang kamu 

lakukan hingga 

membuat ibumu 

menangis? 

Ya mungkin kaya mungkin, 

diluar sering ketahuan 

merokok juga, cuma sering 

saya tutupin juga. Trus juga 

kalo ibu marah ke saya justru 

saya cuekin dan saya tinggal 

pergi. 

 Ketahuan merokok 

dan mengacuhkan 

teguran ibu 

sehingga membuat 

ibu menangis. 

Mengapa kamu 

bersikap seperti 

itu? 

Ya cuek, masa bodohlah sama 

yang ibu saya katakan, lagian 

juga keluarga udah 

berantakan. 

 Subyek tidak 

peduli dengan 

nasihat ibu karena 

subyek merasa 

keluarganya telah 

hancur. 

Apakah ada lagi 

dampak negatif 

Mungkin ya dampak ke 

lingkungan temen-temen juga 

 Pasca perceraian 

orang tua merasa 
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yang kamu 

rasakan dari 

perceraian orang 

tuamu? 

ya, ya berubah juga sih. Agak 

ya suka lebih egois juga sih 

lebih egois kepada 

teman sebayanya. 

Contohnya? Kadang kalo liburan gitu, kita 

sering pergi bareng. Temen-

temen memilih liburan ke 

pantai marina saya pilih ke 

daerah atas semarang, karena 

saya bosan ke pantai marina. 

Kadang ya saya marah-marah 

kalo temen saya gak mau 

pergi sesuai dengan apa yang 

saya mau. 

B9 Subyek marah-

marah ketika 

teman sebaya tidak 

setuju dengan apa 

yang menjadi 

pilihan subyek. 

Sejak kapan 

sikap egoismu 

muncul? 

Ya baru 1 tahunan 

inilah…mungkin juga karena 

saya lihat ayah saya egois 

soalnya bercerai dari ibu saya, 

mungkin saya pun meniru 

sikap egois beliau. 

 Subyek merasa 

memiliki sikap 

egois sejak 

percerian orang 

tuanya karena 

subyek melihat 

keegoisan ayah 

menceraiakan ibu, 

sehingga subyek 

meniru sikap egois 

ayahnya. 

Adakah sisi 

positif dari 

percerai orang 

tua bagi 

hidupmu? 

Kalo untuk sekarang ini sih 

sulit untuk menemukan hal 

positif. 

 Subyek tidak 

melihat sisi positif 

dari perceraian 

orang tua. 
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Sebelum orang 

tua bercerai 

siapa yang 

menjadi teladan 

untuk kamu? 

Kalo dulu memang ayah yang 

menjadi teladan dalam hidup 

saya, karna ya seperti yang 

saya ceritakan tadi. Beliau 

seorang hamba disalah satu 

gereja Semarang, pelayanan 

kristennya udah dari masa 

mudanya sampai tua sekarang 

ini. Dia udah mulai pelayanan 

kedesa-desa, udah mulai 

mendoakan orang, udah mulai 

berkotbah didepan 

masyarakat banyak. Eeee 

lihat perjuangannya sih ya 

sangat terkagum juga. Dia 

selalu baik sama orang, selalu 

ramah. Kadang banyak orang 

yang ngomong sama saya “eh 

salam ya buat ayah, tahu gak 

ayah kamu tuh baik, kamu 

jangan nakal ya nurut sama 

ayah kamu”.Lah itu membuat 

saya bangga ternyata ayah 

saya baik,   orang banyak. 

B2 Subyek merasa 

kehilangan teladan 

seorang ayah 

dalam hidupnya. 

Disaat seperti 

apa, ayah tidak 

lagi menjadi 

teladan untuk 

hidupmu? 

Ya seperti yang saat kita 

ketahui bahwa ayah sudah 

memiliki wanita simpanan. 

Apalagi kalo temen-temen 

deketnya cerita sama saya, 

“kowe ojo nyontoh 

bapakmulah, bapakmu ki opo, 

B2 Subyek merasa 

kehilangan teladan 

seorang ayah 

dalam hidupnya. 
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munafik”. 

Bagaiman 

perasaanmu? 

Ya sedih, sakit, tapi memang 

apa yang mereka katakana 

memang benar soal ayah 

saya. 

B6 Merasa sedih atas 

perkataan orang 

tentang ayah 

subyek. 

Dampak dari 

orang-orang 

mencemooh 

ayahmu? 

Ya saya merasa benci dengan 

ayah saya, ya sakit, ya gak 

bisa diungkapin. 

B5 Merasa benci 

dengan ayah saat 

orang-orang 

mencemooh ayah. 

Ekspresi dari 

rasa bencimu 

terhadap ayah 

bagaimana? 

Dulu kita sempet berantem. 

Ya kita maen tangan dan kita 

dah mulai puluk-pukulan. 

Ayah udah stop tapi karena 

saya emosi jadi saya pukul 

terus sampe dipisah oleh ibu 

juga. 

B9 Subyek memukul 

ayah, hingga 

dilerai oleh ibu 

subyek. 

Siapa yang 

memulai 

perkelahian? 

Ya saya dulu, karena saya 

terpacu oleh omongan ayah 

saya yang membuat saya 

emosi juga. 

B9 Berkelahi dengan 

ayak karena 

perkataan ayah 

yang membuat 

subyek emosi. 

Bisa dijelaskan 

lebih lanjut? 

Ya waktu tuh sih ayah 

memotong uang sekolah saya 

karena saya sering pulang 

telat dari sekolah, jadi itu 

yang membuat saya emosi. 

B9 Berkelahi dengan 

ayak karena 

perkataan ayah 

yang membuat 

subyek emosi. 

Dari mana ayah 

kamu tahu 

sedangkan 

kalian tidak 

Ow itu ayah saya tahu dari 

kakak laki-laki saya, jadi kalo 

pas ayah ke rumah, kakak 

laki-laki saya selalu apa ya 

 Kakak laki-laki 

memberikan info 

tentang subyek 

pada ayah. 
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tinggal bersama? tutur sama ayah saya. 

Setelah orang 

tua bercerai, 

siapa yang 

menjadi 

teladan?. Bisa 

dijelaskan 

Ibu. 

Ibu selalu berdoa tiap pagi 

menyebut nama beliau, dia 

gak pernah lelah untuk pergi 

ke gereja juga, kadang dia 

juga selalu menangis, tetsapi 

dia tetap kuat. 

C9 Pasca perceraian 

ibu menjadi 

teladan bagi 

subyek. Ibu berdoa 

tiap pagi untuk 

ayah dan tetap 

kuat. 

Disaat seperti 

apa, Ibu tidak 

menjadi teladan? 

Saat pulang sekolah biasanya, 

karena yang ditanyakan 

bukan “CL kamu disekolah 

gimana? Capek gak?” yang 

ditanyain “kamu masuk 

sekolah apa gak? Kamu cabut 

y?. Ya ampun… 

 Ibu tidak menjadi 

teladan bagi 

subyek saat 

sepulang sekolah, 

karena ibu 

mencurigai subyek 

tidak masuk 

sekolah dan hal ini 

membuat subyek 

kesal. 

Perasaanmu 

bagaimana? 

Ya rasanya kaya gak punya 

ibu aja deh. Rasanya ibuku 

gak perhatian aja dan aku 

merasa tidak dipercaya sama 

ibu saya 

B14 Subyek kurang 

mendapatkan 

perhatian dan 

kepercayaan dari 

ibu. 

Saat ini tinggal 

dengan  siapa? 

Ibu, dua kakak perempuan 

dan satu kakak laki-laki. 

 Tinggal bersama 

ibu dan saudara 

kandung subyek. 

Komunikasi 

dengan ibu 

setelah 

perceraian orang 

Eeee tepatnya setelah 

perceraian dan saya kembali 

ke gereja lagi, ya udah mulai 

agak berubah. Ya mungkin 

C13 Komunikasi pasca 

perceraian dengan 

ibu tetap ada 

meskipun fokus 
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tua? lebih teges sih sebenarnya 

kalo  ibu lagi ngomong-

ngomong dan lebih serius 

menghadapi hidup. Biasanya 

lebih membicarakan masa 

depan seperti tentang sekolah 

biar saya hidup enak, punya 

uang banyak dan tidak perlu 

memikirkan keluarga lagi. 

Kita tegas, kita disiplin tapi 

kita juga masih punya 

perasaanlah. Kalo kakak 

sering negesin saya tapi ya 

masih mau bincang-bincang 

dengan saya walaupun 

omangan e kita gak mutu, tapi 

saya dan kakak mencoba 

untuk memperbaiki situasi 

keluarga dan bangkit. 

lebih pada 

membicarakan 

masa depan 

subyek. 

Kalo dengan 

kakak laki-laki 

bagaimana? 

Mungkin kakak lebih keras, 

trus juga lebih semrawut, 

rusak, gak ada manfaatnya. 

Dan saya juga seperti itu 

 Sifat kakak 

menjadi lebih 

keras. 

Seberapa sering 

kamu 

berbincang-

bincang dengan 

ibumu di rumah? 

Kalo biasanya saat waktu 

luang sih. Biasanya pulang 

sekolah saya main dulu 

sampai jam 5 sore trus sama 

pulang makan dan mandi, trus 

saya pergi lagi. Jam 11 atau 

12 saya pulang baru 

B14 Kurang penerapan 

kedisiplinan dari 

ibu sehingga 

komunikasi subyek 

dengan ibu sangat 

sedikit. 
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ngomong-ngomong  sih. Jadi 

seharian ketemu cuma kalo 

pagi mau brangkat sekolah 

sama malam, soalnya ibu saya 

juga sibuk bekerja. 

Bagaimana 

komunikasi 

dengan ayah? 

Jarang sih kadang. Emmm 

sebulan sekali kali ya. 

 Komunikasi 

dengan ayah 

ahanya satu kali 

dalam satu bulan. 

Ketika bertemu 

dengan ayah apa 

saja yang 

dibahas? 

Ya kadang sih, topiknya biasa 

sih. Eeee karena ayah saya 

mungkin masih ada rasa 

tanggung jawab sama anak-

anaknya juga. Kadang kalo 

kita ketemu, kadang kita 

bicarain topik keuangan, 

kadang butuh apa buat bulan 

ini dan buat sekolah. 

C13 Topik pembicaraan 

saat bertemu 

dengan ayah 

biasanya seputar 

keuangan dan 

kebutuhan bulanan 

keluarga. 

Bagaimana 

perasaanmu 

ketika 

berkomunikasi 

dengan ayahmu? 

Ya sebenarnya pas ketemu, 

aku merasa kenapa kita selalu 

bahasa soal uang bukan soal 

keluarga. Biasanya kalo kita 

bahas soal keluarga ayah 

selalu mengalihkan 

pembicaraan dan itu yang 

membuat anak-anak sudah 

bosan sama ayah juga sih 

sebener e. 

B14 Subyek merasa 

ayah kerang 

perhatian terhadap 

masalah keluarga. 

Apakah kamu 

juga merasa 

Kalo aku sih, mungkin karena 

saya anak paling kecil 

B2 Subyek rindu 

dengan ayah. 
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bosan terhadap 

ayahmu? 

mungkin saya dulu yang 

paling disayang ayah saya, ya 

belum sih. Menurut saya 

memang semua orang itu gak 

sempurna, semua orang itu 

bisa melakukan kesalahan, ya 

kadang masih ada sedikit rasa 

kangen sih sama ayah. 

Kalo kangen 

sama ayah 

biasanya apa 

yang kamu 

lakukan? 

Biasanya sih aku lebih pergi 

sendiri, kadang juga aku pergi 

beli rokok trus nongkrong 

diatas genteng, kadang kalo 

dah mulai gak kuat, kadang 

nangis sendiri. 

B6 Subyek menangis 

ketika merasa 

rindu dengan ayah. 

Bagaimana 

perasaanmu 

ketika melihat 

teman sebayamu 

yang memiliki 

orang tua 

lengkap? 

Eeee untuk pertama sih sakit 

juga, kayanya gimana gitu. 

Eeee rasanya aneh. Kenapa 

mereka keluarganya gak 

pernah ada masalah, kok 

rasanya mereka fun-fun aja 

deh.kayanya hidup mereka 

gampang dan selalu gampang 

dan hidup bahagia dan kenapa 

keluarga saya tidak, saya iri. 

B6 Subyek sedih 

ketika melihat 

teman sebaya yang 

memiliki orang tua 

yang utuh. 

Sejauh mana 

teman-teman 

sebayamu 

mengetahui 

kondisi 

keluargamu? 

Selain teman-teman gereja, 

yang tahu soal keluargaku 

disekolah cuma sahabat saya 

aja sih, ada dua orang. 

 Dua orang sahabat 

dan teman-teman 

gereja saja yang 

mengetahui status 

perceraian orang 

tua subyek. 
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Bagaimana 

reaksi 

sahabatmu? 

Ya mungkin lebih kasih 

perhatian, mungkin lebih 

gimana ya, kalo muka saya 

udah mulai merengut kalo 

ditempat kumpul. Mereka 

tanya “masih keingetan 

keluarga?”, kadang mereka 

yang ngajakin saya makan 

dan membuat saya tersenyum 

lagi. Piye ya, ya lebih kasih 

perhatian lah, mereka lebih 

tahu apa yang saya inginkan. 

C10 Sahabat lebih 

perhatiankepada 

subyek ketika 

subyek muram. 

Seberapa jauh 

peran komunitas 

terhadap hidup 

kamu setelah 

perceraian orang 

tua? 

Kalo komunitas sih perannya, 

mereka sangat berartilah buat 

hidup saya. Karena mereka 

yang mau terima keadaan 

saya diluar, mau trima saya 

apa adanya dan mereka sering 

memafkan saya waktu saya 

melakukan kesalahan. 

C10 Komunitas sangat 

berarti bagi 

subyek. Subyek 

merasa komunitas 

yang dapat 

menerima subyrk 

apa adanya. 

Apakah 

keluargamu 

tidak memafkan 

kamu ketika 

kamu melakukan 

kesalahan? 

Ya keluarga memafkan, 

kadang cara mereka untuk 

memafkan agak berbeda, 

agak lebih giman gitu sama 

temen. Kalo sama temen 

mereka memberikan maaf 

dengan tulus ikhlas tapi kalo 

keluarga saya kaya ada 

batasnya, kaya ada tembok 

gitu yang menghalangi. 

 Subyek merasa 

teman-teman lebih 

tulus dalam 

memberi maaf saat 

subyek melakukan 

kesalahan 

dibandingkan 

dengan keluarga 

subyek. 
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Mengapa kamu 

punya prasangka 

seperti itu 

terhadap 

keluargamu? 

Mungkin dari raut wajah 

mereka, cara ngomong 

mereka dan itu yang membuat 

saya yakin. 

 Raut wajah, cara 

berbicara keluarga 

yang membuat 

subyek merasa 

keluarga sulit 

untuk memaafkan 

saat subyek 

melakukan 

kesalahan. 

Pernah lakukan 

kesalahan apa? 

Mungkin gara-gara saya 

pernah cerita pada nenek dari 

ayah saya, kalo ayah saya gini 

gini gini, dan akhirnya nenek 

tahu, karna nenek orangnya 

suka bicara, nenek ngomong 

kesana-sini, dna itu yang 

akhirnya membuat seluruh 

keluarga tahu. 

 Subyek 

mengadukan 

kepada nenek 

perihal keburukan 

ayah sehingga 

semua keluarga 

mengetahuinya. 

Komunitas apa 

yang kamu 

miliki selain 

komunitas 

gereja? 

Itu komunitas Bomber, jadi 

itu kita sekumpulan anak-

anak yang suka gambar. Eeee 

kita suka gambar juga 

dijalanan ditembok-tembok 

juga, kadang kalo ada 

pesenan kita datang juga.dulu 

sempet dapat pesenan dari 

gereja saya juga sih membuat 

dekor, gambar gitu. 

C10 Subyek terjun 

dalam komunitas 

bomber yang suka 

menggambar di 

tembok-tembok 

pinggir jalan. 

Menghasilkan 

uang lewat 

Enggak karena kita suka 

gambar, intinya kalo pesenan 

 Tidak 

menghasilkan uang 
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komunitas? itu, kalo yang pesen udah 

nyediain bahannya dan siapin 

makan kita datang dan kita 

gambar dan sampe saat ini 

tidak pernah dibayar dengan 

uang. 

lewat 

menggambar. 

Sejak kapan 

bergabung 

dengan 

komunitas 

bomber? 

Udah berapa ya, kalo diitung-

itung udah 1 tahun 7 bulan, 

sebelum orang tua saya 

bercerai. 

 1 tahun 7 bulan 

tergabung dalam 

komunitas bomber.

Intensitas 

bertemu 

komunitas 

Bomber? 

Ya seperti yang saya 

ceritakan tadi. Karena 

kebetulan kita satu sekolah, 

kita mungkin startnya jam 7 

pagi dari sekolah, siangnya 

kita pulang rumah, makan 

sebentar main lagi, jam 5 sore 

pulang mandi makan 

sebentar, kita main lagi sampe 

jam 11 atau 12. 

C10 Intensitas bertemu 

teman lebih sering 

karena satu 

sekolah dan 

biasanya pkl.17.00 

WIB subyek 

kembali 

berkumpul lagi 

dengan komunitas 

bomber hingga 

pkl. 23.00 atau 

24.00 WIB 

Setelah 

perceraian orang 

tua komunitas 

Bomber 

memberikan 

dampak positif 

atau negatif 

Kalo setelah perceraian sih 

mungkin, sifat kadang 

kelakuan mereka berubah 

sama saya juga. Kadang kalo 

saya melakukan sesuatu yang 

buruk sama mereka, mereka 

mbilangin saya untuk tidak 

C10 Komunitas bomber 

memberikan 

dampak positif 

pada subyek 

karena subyek 

sering dinasihati 

oleh teman-teman 
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untuk hidupmu? berbuat seperti itu. dikomunitas 

bomber. 

Melakukan hal 

buruk seperti 

apa? 

Ya tadi saya ceritakan, saya 

sering egois, sangking 

egoisnya kadang-kadang saya 

sering marah juga sama junior 

saya juga. Mereka yang 

mbilangin dan akhirnya saya 

sadar kalo saya memang yang 

salah dan minta maaf sama 

junior saya. 

B9 Subyek sering 

memarahi 

juniornya. 

Mengapa marah 

terhadap junior? 

Ya soalnya kadangan junior 

saya tuh nyebelin, kadangan 

kalo habis pake alat-alat 

gambar saya tidak 

dikembalikan ke tempatnya 

B9 Subyek marah saat 

juniornya tidak 

mengembalikan 

barangnya ke 

tempat semula. 

Kegiatan dalam 

komunitas 

Bomber apa 

saja? 

Ya seperti normalnya anak-

anak sih, paling kita 

nongkrong, kadang kita 

curhat, gitaran. Biasanya kalo 

dari jam 7 sampe jam 10 kita 

latihan gambar sih biasane. 

Jadi sisi positif dari 

komunitas Bomber ini 

mengembangkan bakat aku 

dalam gambar. 

 Nongkrong, 

curhat, gitaran dan 

latihan gambar 

menjadi kegiatan 

komunitas bomber 

sehari-hari. 

Sisi positif lain 

dari komunitas 

Bomber? 

Mungkin karena kita disana 

tidak didominasi dari satu 

agama, kita berbagai agama 

disana. Kadang saat waktunya 

C10 Sisi positif dari 

komunitas bomber 

adalah setiap 

anggotanya 
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ibadah, yang Muslim kumpul 

dengan Muslim untuk sholat, 

trus yang Kristen kumpul 

dengan Kristen sambil curhat 

trus saling doain dengan dan 

yang katolik kumpul dengan 

Katolik kaya persekutuan doa 

gitulah 

menghormati 

kebebasan 

memeluk agama. 

Hal negatif yang 

ditemukan dari 

komunitas 

Bomber? 

Ya bener sih kadang gak 

semua temen kita baik, 

kadang ada yang buruk juga. 

Kadang ya kalo kita lagi 

depresi gitu, kita patungan 

uang untuk beli minum dan 

mabuk bareng, kita juga trek-

trekan dan itu belum lepas. 

Sampe kita udah punya satu 

motor bekas trus kita 

perbaikin sampe kita udah 

untuk jadi motor balapan, jadi 

kerja cari uang dari balapan.  

B14 Kurangnya 

perhatian dari 

orang tua sehingga 

subyek terjerumus 

dalam hal negatif 

bersama teman 

sebayanya. 

Dapat 

penghasilan dari 

trek-trekan 

motor? 

Yup tapi kalo kalah ya 

enggak. 

 Trek-trekan motor 

menghasilkan uang 

jika menang. 

Dipergunakan 

untuk apa 

uangnya? 

Bisanya kita nabung sih, tapi 

kalo laper ya kita buat beli 

makan. Biasanya 20% untuk 

mendaur ulang motor dan 

selebihnya dipakai untuk 

 Uang ditabung dan 

20% dipergunakan 

untuk mereparasi 

motor yang 

digunakan untuk 
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bersama-sama. trek-trekan. 

Punya sahabat?. 

Cara kamu 

memperlakukan? 

Yup 

Ya mungkin karena sahabat 

saya dari keluarga yang 

ekonominya agak susah. 

Mungkin cara saya 

memperlakukan saya 

mungkin lebih kasih 

perhatian, kadang kalo saya 

juga punya uang saya 

membelikan baju untuk 

sahabat saya, tapi ya murah 

sih bajunya. Kadang juga kalo 

dia gak dikasih uang saku 

disekolah, kadang saya beli 

nasi satu dan kita makanj 

bareng-bareng. 

C10 Subyek memiliki 

sahabat dari 

keluarga ekonomi 

bawah sehingga 

subyek sering 

berbagi makanan 

dengan 

sahabatnya. 

Kenapa kamu 

seperhatian itu 

terhadap 

sahabatmu? 

Karena gimana ya, karena 

dari teman-teman yang lain 

kita paling cocok, kita bisa 

nyambung. Mungkin kita bisa 

saling bertukar pikiran, kita 

isa ngasih masukan yang 

baik, kita saling membangun 

tidak saling menjatuhkan, 

kalo kita down kita saling 

mebangkitkan, ya saling 

melengkapilah. 

 Subyek perhatian 

kepda sahabatnya 

karena merasa 

cocok dan 

sahabatnya selalu 

membangun 

subyek dan begitu 

pula sebaliknya. 

Selain sahabat 

apakah punya 

Enggak. Lagian juga saya gak 

mau nikah kok besoknya, 

B10 Subyek kelak tidak 

ingin menikah 

 
 



160 
 

pacar? kerena mungkin trauma juga 

karna ayah dan ibu saya 

bercerai. 

karena trauma 

dengan perceraian 

orang tuanya. 

Setelah apa yang 

keluargamu 

alami, 

menemukan 

makna hidup 

apa? 

Maknanya sih, sebenarnya ini 

makna hidup dari teman saya, 

tapi ini saya jadikan 

pedoman. Eeee teman saya 

pernah bilang sama saya, 

hidup itu gak selalu manis 

kadang ada pahitnya, hidup 

ini penuh dengan teka-taki 

tinggal kita yang 

merangkainya. Intinya ya kita 

jalani hidup apapun yang 

terjadi kita jalani dulu, dan 

semua itu akan indah pada 

waktunya. 

 Pengalaman hidup 

yang subyek dapat 

ambil adalah 

bahwa hidup harus 

dijalani apapun 

keadaannya.` 

Ok. Thank ya Ok kak   
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LAMPIRAN C 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Melalui surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

Usia  : 

Menyatakan telah menjadi nara sumber penelitian yang berjudul Dampak 

Psikologis Perceraian Orang Tua pada Remaja Awal dari mahaiswa dengan 

identitas sebagai berikut: 

Nama  : Theodora Wanti Lestari Wati 

NIM  : 04.40.0204 

Fakultas : Psikologi Unika Soegijapranata 

 

Semarang,…………….. 

         Tertanda 

 

        (                             ) 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Melalui surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

Usia  : 

Menyatakan telah menjadi nara sumber penelitian yang berjudul Dampak 

Psikologis Perceraian Orang Tua pada Remaja Awal dari mahaiswa dengan 

identitas sebagai berikut: 

Nama  : Theodora Wanti Lestari Wati 

NIM  : 04.40.0204 

Fakultas : Psikologi Unika Soegijapranata 

 

Semarang,…………….. 

         Tertanda 

 

        (                             ) 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Melalui surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

Usia  : 

Menyatakan telah menjadi nara sumber penelitian yang berjudul Dampak 

Psikologis Perceraian Orang Tua pada Remaja Awal dari mahaiswa dengan 

identitas sebagai berikut: 

Nama  : Theodora Wanti Lestari Wati 

NIM  : 04.40.0204 

Fakultas : Psikologi Unika Soegijapranata 

 

Semarang,…………….. 

         Tertanda 

 

        (                             ) 
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