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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Berkaitan dengan identitas subjek 

1. Nama 

2. Umur 

3. Tempat dan tanggal lahir 

4. Lama tinggal di panti asuhan 

 

B. Berkaitan dengan masa kecil subjek 

1. Bagaimana masa kecil subjek di panti 

2. Apakah subjek pernah merasa kecewa, jengkel, marah atau 

benci dengan perilaku pengasuhnya. 

3. Pendapat dari pengasuh yang diyakini subjek terhadap dirinya 

4. Pendapat subjek apakah pengasuh peduli atau tidak pada 

subjek 

5. Gambaran ideal subjek tentang pengasuhnya. 

 

C. Berkaitan dengan konsep diri subjek dan faktor-faktor yang 

membentuk konsep diri menurut Rogers 

1. Bagaimana persepsi atau cara subjek menilai dirinya 

kelebihan maupun kekurangan subjek (konsep diri) 

2. Apakah subjek merasa puas dengan hidupnya sekarang? (diri 

riil subjek) 
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3. Seperti apakah harapan subjek tentang ingin menjadi seperti 

apakah dirinya di masa depan atau apa yang seharusnya 

subjek lakukan?  (diri ideal subjek) 

4. Apakah subjek pernah merasa minder saat bergaul dengan 

orang lain? (konsep diri) 

5. Apakah subjek pernah bertengkar karena ada orang lain yang 

menghina subjek?   

6. Apakah subjek sudah merasa cukup mendapat perhatian dari 

pengasuh dari kecil sampai sekarang (Pengasuh 

conditional/unconditional positive regards) 

7. Apakah subjek harus melakukan apa yang diinginkan dan 

diharapkan pengasuh untuk memperoleh ujian, perhatian dan 

penghargaan dari pengasuh? (Pengasuh 

Conditional/unconditional positive regards) Contohnya 

terjadi saat apa? 

8. Bagaimana reaksi pengasuh saat subjek mendapat nilai jelek 

atau tidak naik kelas? Apa tanggapan subjek tentang reaksi 

tersebut? (Pengasuh Conditional/unconditional positive 

regards) 

9. Apakah kamu merasa nyaman dengan pengasuhmu? Apa yang 

membuat kamu merasa nyaman atau tidak nyaman dengan 

mereka? (subjek nyaman atau tidak dengan pengasuhnya) 

10. Apakah kamu setuju dengan cara pengasuh 

memperlakukanmu terutama saat kamu melakukan 



  120

kesalahan,bagaimana reaksi mereka? (Subjek setuju atau  

tidak dengan cara pengasuh mengasuhnya) 

11. Bagaimana seharusnya pengasuh memperlakukan anak 

asuhnya? (gambaran ideal subjek tentang pengasuhnya) 

12. Apakah pengasuhmu telah memberikan kamu rasa aman, 

nyaman buat kamu? Maksudku, kamu merasa dia benar-benar 

peduli sama kamu atau hanya sekedar menjalankan tugasnya 

sebagai pengasuh? (Pengasuh conditional/unconditional 

positive regards) 

13. Apakah pengasuh sering membanding-bandingkan kamu 

dengan teman panti yang lain? Saat rapot mereka lebih bagus, 

misalnya? Kamu punya contoh lainnya, mungkin? (Pengasuh 

conditional/unconditional positive regards) 

14. Siapa pengasuh yang lebih dekat dengan kamu? Kenapa? 

15. Menurutmu, mengapa pengasuh terkadang kurang dapat 

memberikan perhatian dan kasih sayang penuh pada kamu? 

(Pengasuh conditional/unconditional positive regards) 

16. Bagaimana interaksi subjek dengan guru di sekolah? Apa 

pendapat subjek tentang bagaimana guru subjek menilai 

dirinya? (Guru conditional/unconditional positive regards) 

17. Seperti apa interaksi subjek dengan teman-teman di 

sekolahnya? Apa pendapat subjek tentang bagaimana teman 

subjek menilai dirinya? (Teman sekolah 

conditional/unconditional poistive regards) 
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18. Apakah subjek pernah merasa marah atau kecewa karena 

harus tinggal di panti asuhan? (diri riil dengan ideal 

kongruen/inkongruen) 

19. Apakah subjek pernah dipanggil dengan julukan “anak panti?” 

oleh siapa? (Pengasuh atau significant others yang lain 

conditional/unconditional positive regards) 

20. Apakah subjek merasa julukan anak panti memanglah diri 

mereka? Apakah dengan menjadi anak panti membuat subjek 

merasa lebih rendah daripada orang lain di sekitarnya? 

(konsep diri) 

21. Apakah pengasuh pernah mengatakan hal-hal yang mengarah 

pada penghinaan tentang kamu sebagai anak panti? 

Contohnya seperti apa? (Pengasuh conditional/unconditional 

postive regards) 

22. Suka atau enaknya tinggal di panti asuhan 

23. Duka tinggal di panti asuhan 

 

Keterangan pedoman wawancara: 

• Konsep diri subjek terlihat dari nomor 1, 4, 20     

• Subjek sudah dapat need for positive regard atau belum terlihat dari 

 nomor 6 

• Pengasuh conditional atau unconditional terlihat dari nomor 7, 8, 12, 

13, 15, 19,21 

• Teman sekolah conditional atau unconditional terlihat dari nomor 

17, 19 
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• Guru conditional atau unconditional terlihat dari nomor 16, 19 

• Diri riil dan ideal subjek terlihat dari nomor 2, 3 

• Gambaran ideal subjek tentang pengasuh terlihat dari nomor 11 

• Subjek setuju atau tidak dengan cara pengasuh mengasuhnya terlihat 

dari nomor 10 

• Pengasuh yang dekat dengan subjek terlihat dari nomor 14 

• Reaksi subjek terlihat dari nomor 5 

• Suka duka tinggal di panti asuhan terlihat dari nomor 22, 23 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. Pada subjek 

1. Kesan umum meliputi kondisi fisik dan penampilan, kondisi 

tempat tinggal. 

2. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh subjek yang sering 

ditampilkan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. 

3. Cara menjawab (misalnya, adanya tekanan atau pengulangan 

pada jawaban subjek, menghindari kontak mata saat 

memberikan jawaban, mengalihkan pembicaraan karena ingin 

menghindari pertanyaan yang diberikan). 

 

B. Pada pengasuh 

Menggunakan Anecdotal Record yaitu mencatat perilaku khas 

(typical behavior) pengasuh, yang dianggap penting oleh peneliti. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SUBJEK I 

 

Identitas subjek I 

Nama    : Ve 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Oktober 1994 

Usia    : 15 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 

No Pertanyaan Transkrip 

wawancara 

Analisis Kode Tema 

 Umur kamu 

tahun ini 

berapa,Ve? 

 

Lima belas, kak.    

 Kamu lahire 

tanggal berapa? 

12 Oktober 1994    

 Kamu tinggal di 

panti mulai 

kapan,Ve? 

 

Dari kecil aku 

sudah di sini, kak 

 

   

I Ceritain dong 

masa kecilmu di 

panti ,Ve? 

 

Pertamane aku 

belum punya 

temen, masih 

malu-malu 

Subjek malu-

malu 

  

 Trus saat itu, 

kamu menilai 

pengasuhmu 

Baik,kak, yang 

ngasuh aku pas itu 

enak soale, sabar, 

Subjek 

menilai 

pengasuh saat 

2o Pengasuh 

unconditional 

menurut subjek 
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kayak gimana? baik, perhatian 

sama aku, tiap pagi 

aku selalu 

dibangunin 

pertama, duluan 

dibandingin sama 

anak-anak yang 

laen, orangnya juga 

suka memberi, kalo 

uang jajanku 

kurang langsung 

dikasi dari uang 

pribadinya, ndak 

pernah minta 

dikembaliin. 

kecil baik 

 Kamu ngerasa 

seneng ngak 

waktu kamu 

kecil dulu? 

Waktu dateng ke 

panti pertamane 

aku ngak seneng 

soale sulit buat 

dapet temen, soale 

aku malu-malu, 

jadine ngak brani 

buat ngajak 

kenalan duluan, 

trus malah diem-

dieman kalo 

ketemu sama anak 

lain, tapi lama-

Subjek tidak 

senang waktu 

datang ke 

panti 
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lama udah mulai 

berani ngomong-

ngomong. 

II Kamu pernah 

ndak, ngerasa 

kecewa, jengkel, 

marah, ato benci 

sama sifat, 

kebiasaan ato 

perilaku 

pengasuhmu ke 

kamu? 

 

Pernah, kak. Waktu 

aku dapet nilai 

menurutku bagus, 

tapi masih kalah 

sama anak yang 

lain, aku diomel-

omelin sama 

pengasuh “Kamu 

kok gak bisa dapet 

nilai lebih tinggi 

dari si A kenapa?” 

Subjek 

diomeli 

pengasuh 

karena 

mendapat 

nilai lebih 

rendah dari 

anak lain 

2c 

 

2a 

 

 

 

2j 

Pengasuh marah 

Pengasuh 

membandingkan

/ membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

III Menurutmu 

pengasuh mu 

sekarang 

nganggep kamu 

gimana, Ve? 

Ya, sama kayak 

yang lain tapi 

mungkin aku 

dianggep lebih 

nakal, males 

belajar, males 

piket, berani sama 

pengasuh, juga 

sering buat 

pengasuh marah 

Subjek 

menilai 

pengasuhnya 

menganggap 

subjek 

sebagai anak 

yang nakal, 

malas, berani 

dengan 

pengasuhnya 

5a Konsep diri 

subjek 

(bagaimana 

subjek menilai 

seperti apa 

pendapat 

pengasuh 

terhadap 

dirinya) 
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IV Menurutmu 

pengasuhmu 

peduli sama 

kamu ngak? 

Contohe apa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngak, soale pas 

aku curhat ke 

mereka tentang 

masalahku sampai 

sedetil-detilnya, 

respone kurang 

bagus, trus 

masalahku 

dibocorin ke anak 

panti yang lain, 

jadine aku kan 

malu sama jengkel, 

abis itu aku ngak 

pernah cerita-cerita 

lagi tentang 

masalahku ke 

mereka. 

Rahasia 

subjek 

dibocorkan 

pengasuh 

2b Pengasuh 

menelantarkan 

dan kurang 

memberikan 

perhatian, kasih 

sayang pada 

anak 

 La trus kamu 

kalo ada 

masalah cerita 

ke siapa? 

Sahabatku di 

sekolah kak, 

mereka bisa jaga 

rahasia soale. 

   

V Menurutmu 

pengasuh tu 

seharuse yang 

kayak gimana 

sih? 

Ya, yang baik hati 

trus perhatian ke 

anak, kak, kalo kita 

misale ngak bisa 

ngerjain tugas 

Subjek ingin 

pengasuh 

yang 

perhatian 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 
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sekolah, trus kita 

tanya ya mestine 

dijawab, aku 

sampek kepaksa 

ngerjain tugase 

sendiri soale ngak 

bisa tanya sapa-

sapa. 

VI Dibandingin 

waktu kamu 

kecil, 

pengasuhmu 

yang sekarang 

gimana 

menurutmu?  

Kamu lebih suka 

sama yang dulu 

ato yang 

sekarang? Kok 

bisa gitu kenapa, 

Ve? 

 

Lebih suka sama 

yang dulu, kak 

soalnya pengasuh-

pengasuh yang 

sekarang sering 

mbeda-bedain aku 

sama temen-temen 

yang lain, misale 

pas hari libur, 

cuman aku yang 

disuruh buat nyuci 

baju, tapi anak-

anak yang laen 

didiemin, ndak 

disuruh nyuci baju 

padahal cuciannya 

juga numpuk. 

Katane aku yang 

paling males buat 

nyuci baju daripada 

Subjek lebih 

suka pada 

pengasuhnya 

yang dulu, 

karena 

pengasuh 

yang 

sekarang 

membedakan 

subjek 

2a Pengasuh 

membandingkan 

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 
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yang lain, padahal 

yang laen juga 

malesnya sama 

kayak aku. 

 Trus kamu 

punya contoh 

lain ngak, kamu 

dibedainnya di 

mana lagi? 

Kayak pas aku ada 

ulangan, trus hasil 

ulangan dibagiin ke 

anak, aku dapet 

jelek, tapi aku udah 

berusaha buat 

belajar sebisaku, 

cuman memang 

pelajarannya sulit, 

trus aku dibanding-

bandingin sama 

Rony yang nilainya 

bagus. 

Subjek 

dibandingkan 

dengan Rony 

yang 

mendapat 

nilai bagus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh 

membandingkan 

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

Pengasuh 

conditonal 

menurut teori 

Rogers 

 Emang mereka 

ngomong apa ke 

kamu? Contoh 

kalimat 

ngebanding-

bandinginnya 

kayak gimana? 

Kayak” Ini lo, Ve 

kamu contoh kak 

Rony, rajin belajar, 

makanya bisa dapet 

nilai bagus, juara 

kelas.” 

Subjek 

dibandingkan 

dengan Rony 

yang 

mendapat 

nilai bagus 

 

2a 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh 

membandingkan 

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

Pengasuh 

conditonal 

menurut teori 

Rogers 
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VII Kamu udah 

ngerasa puas 

dengan diri 

kamu yang 

sekarang belom? 

Belum puas, kak 

soale aku sering 

meri (iri) sama 

temen-temen yang 

kulit e putih-putih. 

Kan aku hitam jadi 

aku sering diejek-

ejek sama temen 

sekolah. 

Subjek belum 

puas karena 

memiliki kulit 

hitam 

 

5b 

 

 

 

 

 

 

 

4b 

 

 

 

Konsep diri 

subjek 

(Bagaimana 

pendapat yang 

subjek yakini 

tentang keadaan 

fisiknya) 

 

Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 

 Pas diece gitu 

yang kamu 

rasain apa? 

Yang tak rasain, 

pertamane minder, 

sakit hati, trus 

marah. 

   

1 Trus kamu 

menilai diri 

kamu 

gimana,Ve? 

Kelebihan sama 

kekuranganmu 

tu apa? 

Kelebihan aku 

kalau olahraga 

stamina kuat, kalo 

belajar gampang 

ngapalin, kalo 

kekurangan aku, 

gampang emosi, 

gak suka 

matematika, kalo 
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ketemu ma orang 

baru males rasane. 

 Kok males 

emangnya 

kenapa, Ve? 

Takut kalo ternyata 

orangnya ngak 

enak diajak 

omong,kak. 

   

2 Kamu ngerasa 

puas ndak sih,  

sama kehidupan 

yang kamu 

jalani sekarang 

ini? 

Ndak, kak Subjek 

merasa tidak 

puas dengan 

hidupnya saat 

ini 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

 Kok bisa gitu, 

napa? 

Abis aku ngak bisa 

bebas kak, gak 

boleh keluar-

keluar, banyak 

aturan  ma 

pengasuhe pada 

galak-galak. 

Subjek tidak 

bisa bebas 

dan pengasuh 

galak 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 
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 Banyak aturan 

tu yang kayak 

apa, Ve? 

 

 

 

 

 

Kalo hari libur, kak 

sabtu sama minggu 

tetep ndak boleh 

keluar jalan-jalan, 

kalo maw keluar 

harus ijin dulu ke 

pengasuh, itu juga 

kalo dibolehin 

keluar. 

   

 Pengasuh galak 

tu yang seperti 

apa, Ve? 

Ya, suka mukulin 

anak-anak, misale 

haruse jam 2 tu kita 

haruse tidur siang, 

tapi aku sama 

temen-temen 

malah main 

layangan, trus 

dimarahin disuruh 

tidur, tapi pas 

pengasuhe dah 

pergi, kita main 

lagi, kedengeran 

pengasuh kan kita 

teriak-teriak, 

pengasuh 

ndatengin kita trus 

dipukul suruh 

masuk kamar. 

Pengasuh 

memukul 

subjek karena 

tidak tidur 

siang 

2h 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh 

memukul anak 

 

 

 

Pengasuh 

conditonal 

menurut teori 

Rogers 
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 Kalo gitu, 

menurut kamu 

seharusnya 

hidup kamu tu 

kayak gimana, 

Ve? 

Ya, punya rumah 

sendiri, bareng 

sama orangtua dan 

saudara-saudaraku, 

jadi bisa bebas, 

ngak banyak 

aturan. 

Subjek ingin 

memiliki 

rumah 

sendiri, 

bersama 

keluarganya  

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

3 Harapan  kamu 

apa si? Maksud 

kak jo, kamu 

pengen jadi apa 

pas kamu gede 

nanti, cita-

citamu apa sih? 

Jadi pemain sepak 

bola yang 

profesional. 

   

 Usaha apa yang 

kamu dah lakuin 

buat  jadi 

pemain bola 

yang 

profesional? 

Ikut futsal sama 

temen-temen 

gerejaku, kak. 

 

   

 Kamu udah 

nyoba ikut tim 

profsional 

belom? 

Belom, kak soale 

panti ngak ngasih 

uang buat ikut 

yang kayak gitu, 

kalo mau ikut 

boleh tapi aku 

harus bayar pak 

uang sendiri. 
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4 Kamu pernah 

ngerasa minder 

ngak waktu 

bergaul sama 

orang lain? 

Ya, pernah, kak. 

 

Subjek 

merasa 

minder 

4b Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 

 Sama siapa? Sama temen-temen 

sekolahku, kak. 

Subjek 

minder 

dengan teman 

sekolahnya 

4b Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 

 Kenapa kok 

kamu bisa 

ngerasa gitu? 

Soale aku kan anak 

panti, jadie susah 

kalo mau mbaur 

sama anak diluar 

panti. 

   

 Susah mbaure 

misale pas apa? 

Ya, kalo pas di 

sekolah ada tugas 

kelompok, trus 

gurune bilang 

boleh bebas milih 

temen aku gabunge 

ma temen-temen 

panti, tapi kalo 

ngak mau ngak 
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mau gabung sama 

yang laen, susahe 

kadang anak cewek 

di kelompokku 

bisik-bisik kalo 

ngomong, kayake 

sih ngerasani aku, 

soale mereka bisik-

bisike sambil liatin 

aku. 

 

 

Subjek 

merasa 

dibicarakan 

oleh teman 

perempuan 

saat 

mengerjakan 

tugas 

kelompok 

 

 

4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 

 Kalo boleh 

milih, kamu 

lebih seneng 

sekelompok 

sama temen 

panti apa temen 

sekolah? 

Sama temen panti 

soale kan dah kenal 

dari kecil, jadi 

lebih enak buat 

ngomongin tugase, 

trus gampang kan 

rumahe sama jadi 

lebih gampang 

ketemu buat 

ngerjain tugas, 

maw ketemu sak 

jam-jam e kan bisa.
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5 Kamu pernah 

bertengkar ndak, 

misale pas ada 

orang lain yang 

ngehina,ato 

ngejek kamu? 

Pernah kak, pas 

kelas satu smp. 

 

   

 Yang ngejek 

kamu emangnya 

siapa? 

Temen sekolahku.    

 Kamu emangnya 

dibilang apaan? 

Pas main bola di 

lapangan sekolah, 

aku ngak sengaja 

njegal temenku, 

trus aku dimarah-

marahin padahal 

aku kan ngak 

sengaja, trus aku 

kan juga udah 

minta maaf katane 

“kalo maen pake 

mata dong, jangan 

asal tendang.” 

   

6 Kamu ngerasa 

udah dapet 

perhatian, sama 

kasih sayang 

yang cukup dari 

pengasuhmu 

Ada yang sudah, 

ada yang masih 

kurang, kak. 
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belom? 

Menurutmu 

yang udah kasih 

perhatian ke 

kamu tu yang 

seperti apa? 

Perbuatan apa 

yang udah 

mereka lakukan 

yang menurut 

kamu udah 

nunjukin kalo 

mereka tu 

sayang kamu? 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu musim 

pertandingan bola, 

liga champion 

sama piala 

kontinental, aku 

dibolehin buat 

nonton 

pertandingane jam 

setengah dua pagi, 

seminggu ada dua 

pertandingan 

harine beda-beda, 

padahal besoknya 

aku tetep harus 

bangun pagi buat 

berangkat sekolah, 

kak. 

 

 

 

 

 

 

Perhatian 

pengasuh 

pada subjek 

berupa ijin 

untuk melihat 

pertandingan 

sepakbola 

 

 

 

 

 

 

2i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh sudah 

memberikan 

perhatian dan 

kasih sayang 

yang cukup pada 

subjek 

 Trus yang kamu 

anggep kurang 

perhatian tu 

yang kayak 

gimana, Ve? 

Misalnya kak dulu 

aku ada tugas 

prakarya, kan aku 

harus ngambil 

bahannya di tempat 

Subjek telat 

datang 

mengambil 

bahan 

prakarya lalu 

2b 

 

 

 

 

Pengasuh 

menelantarkan 

dan kurang 

memberikan 

perhatian dan 
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 pengasuh, trus aku 

telat dateng waktu 

itu, telatnya cuma 

telat dikit kak, tapi 

bahannya tetep 

ndak dikasih sama 

mereka, padahal 

aku dah minta 

maaf, trus 

besoknya aku 

kepaksa minta-

minta bahan sama 

temen kelompokku 

di kelas, sama 

dimarahin guruku 

soale aku ngak 

bawa bahan sama 

sekali. 

bahan tidak 

diberikan 

pada subjek 

 

 

 

2j 

kasih sayang 

pada anak 

 

Pengasuh 

conditonal 

menurut teori 

Rogers 

 Kamu setuju 

ngak sama yang 

mereka lakuin? 

Ya ngak setuju 

kak, kalo maw 

ngehukum ya ngak 

papa, kan memang 

aku yang buat 

salah, tapi 

bahannya haruse 

tetep dikasih ke 

aku, dihukum pake 

cara lain kan bisa, 
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disuruh bersihin 

kebun ato gudang 

gitu aku malah gak 

papa, daripada gak 

bawa bahan sama 

sekali kan malu 

sama temen, 

dipikire lupa bawa 

bahan kok 

semuane. 

7 Apa kamu harus 

ngelakuin apa 

yang diinginin 

ma pengasuhmu 

dulu sebelum 

kamu dipuji ato 

diperhatiin ma 

dia? Misale, pas 

apa? 

Ya, kak. 

Kalo aku nurut 

buat belajar ya, 

ndak dimarahin. 

Tapi kalo misalnya 

nilai ulanganku 

jelek ya dimarahin. 

 

Subjek harus 

melakukan 

sesuai 

harapan 

pengasuh 

sebelum 

dipuji 

2j Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

8 Gimana reaksi 

pengasuh pas 

kamu dapet nilai  

jelek ato gak 

naik kelas 

misalnya? 

Contoh  

marahinnya 

kayak apa? 

Ya, marah-marah 

langsung, trus 

nyalah-nyalahin 

aku. 

Kata-katane 

suarane naik, 

misale “kamu kok 

maen-maen terus 

to, Ve kapan 

Subjek 

dimarahi dan 

disalahkan 

karena 

kebanyakan 

main 

2d 

 

 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh 

menyalahkan 

subjek 

 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 
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belajarnya, nanti 

kalo kamu ngak 

naek kelas, kakak 

ngak mau tau ya, 

kakak  ngak mau 

disalahin, biar 

kamu yang 

nanggung sendiri 

akibatnya”. 

menurut teori 

Rogers 

9 Kamu sebenere 

ngerasa nyaman  

ngak sama 

pengasuhmu? 

Ngak, kak. 

 

 

 

 2g Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

 Kok bisa gitu 

napa? 

 

Soale kak Rita 

ngak bisa diajak 

guyonan, ma 

gampang marah. 

Ya, bukane suka si, 

tapi nek ndak 

dihukum takute 

nanti kebablasen, 

kak 

Subjek tidak 

nyaman 

karena 

pengasuhnya 

mudah marah 

 

 

 

2g Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

 Trus ada ngak 

yang kamu suka 

dari dia? 

Ada, kak.    

 Misalnya apaan? Pas aku salah, 

ditegur, dikasi 

hukuman 
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 Lo emangnya 

kamu suka kalo 

dihukum? 

Ya, bukane suka si, 

tapi nek ndak 

dihukum takute 

nanti kebablasen, 

kak 

   

10 Kamu setuju 

ngak sama cara 

pengasuhmu 

memperlakukin 

kamu? 

Ngak, kak    

 Kok bisa gitu 

napa? 

 

Seharusnya kak 

Rita jangan suka 

mukul pas kita buat 

salah, ma jangan 

suka ngejek-ngejek 

aku ma panggilan 

anak panti. 

Subjek 

berharap 

pengasuhnya 

tidak mudah 

memukul 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

 Memangnya 

kamu pernah 

dipukul? 

Pernah, kak.  2h Pengasuh 

memukul anak 

 Pas itu kamu 

buat salah apa 

kok sampek 

dipukul gitu? 

Ndak isa ngerjain 

pelajaran dari 

sekolahku, kak. 

 2j Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

 Pelajaran apa, 

Ve? 

 

Matematika, kak.    
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11 Menurutmu, 

gimana si 

seharusnya 

pengasuh 

memperlakukan 

kamu? 

Ya, kalo ngasuh 

anak-anak dengan 

baik, negur ngak 

kasar, jangan 

bawel, lebih sabar 

buat tahan emosi, 

juga jangan suka 

mukul anak, kak. 

Mestine nyayangin 

anak seperti 

anaknya sendiri 

yang sabar, kalo 

anak buat salah ya 

dibilangin baek-

baek, dinasehatin 

aja udah cukup, 

ngak perlu dipukul.

Subjek 

berharap 

pengasuhnya 

mengasuh 

dengan baik, 

menyayangi 

seperti anak 

sendiri 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

 Kamu dipukul 

karena apa, Ve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas itu aku sama 

Simson gendong si 

Hinva , trus aku 

masukin ke tong 

sampah, pas udah 

masuk di tong 

sampah si Hinva 

nangis trus teriak-

teriak minta 

dikeluarin, trus kak 

Magda dateng, aku 
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Trus kamu 

gimana pas 

dipukul gitu? 

lari pura-pura 

nonton tv, dia liat 

Hinva di tong 

sampah, trus 

setelah ngeluarin 

Hinva, dia 

ndatengin aku, 

kepalaku dipukul 

dari belakang 

berkali-kali. 

Langsung aku 

ngebales mukul 

dia, kak, tak pukul 

kepalane ganti, trus 

kak Magda lapor 

ke bapak, trus aku 

dimarahin, aku gak 

dikasi uang jajan 

seminggu, 

dimasukin ke 

gudang, dikunci 

disana 2 jam-an, 

gak dibukain sama 

sekali. 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

memukul 

kepala 

belakang 

subjek 

berulangkali 

2j 

 

 

 

 

 

2h 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

 

 

Pengasuh 

memukul anak 
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12 Menurut kamu, 

apakah 

pengasuhmu 

udah ngasi kamu 

rasa aman ma 

nyaman ke 

kamu? 

Belom. 

 

 

Subjek 

merasa 

pengasuh 

belum 

memberikan 

rasa aman 

dan nyaman 

2b Pengasuh 

menelantarkan 

dan kurang 

memberikan 

perhatian, kasih 

sayang pada 

anak 

 

 

 

 

 

Maksud  kakak, 

kamu ngerasa 

dia bener-bener 

peduli sama 

kamu ato cuma 

sekedar njalanin 

tugasnya buat 

ngasuh kamu? 

Sebagai tugas tok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kenapa kok 

kamu  isa bilang 

mereka cuma 

sekedar 

ngejalanin 

tugasnya aja? 

karena kerjaane 

cuman ngatur-

ngatur, kita harus 

ngikutin apa yang 

dia omongin, nek 

ndak mesti 

dimarahin, kayak 

dulu kak sandal 

anak-anak 

berantakan pas 

siang-siang, trus 

pengasuh ada yang 

liat, aku yang 

 2j Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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disuruh ngerapiin 

semuanya, padahal 

bukan aku yang 

berantakin, haruse 

dia kan bisa 

ngerapiin sediri, 

gak usah nyuruh-

nyuruh aku. 

13 Apa pengasuh 

sering 

mbandingin 

kamu sama 

anak-anak panti 

yang lain, Ve? 

Pas rapot ato 

nilai ulangan 

mereka lebih 

bagus dari kamu 

misalnya? 

Pernah, kak kayak 

nilai ulangan sama 

rapotku 

dibandingin sama 

punya kak Rony 

tadi. 

Nilai rapot 

subjek 

dibandingkan 

2a 

 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh 

membandingkan

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

14 Siapa sih 

pengasuh yang 

deket sama 

kamu? 

Pak Yakub.    

 Kenapa kok 

kamu isa deket 

sama dia? 

Soalnya Pak Yakub 

orangnya baik, 

enak kalo diajak 

ngomong, kalo 

negur halus, trus 
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nek maw minta ijin 

pasti dikasih ndak 

diangel-angel. 

 Ijin kemana 

misale, Ve? 

 

Ya, kalo ada libur 

maw maen ke 

warnet sama 

temen-temen, kak. 

   

15 Menurut kamu, 

mengapa 

pengasuhmu  

kadang kurang 

bisa ngasi 

perhatian penuh 

ma kamu? 

Soale mereka 

biasae pilih-pilih, 

kak. 

Pengasuh 

pilih kasih 

2a Pengasuh 

membandingkan

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

 Maksude pilih-

pilih gimana, 

Ve? 

Ya, tergantung 

anake, kalo nurut 

ma pinter ya 

dikasih perhatian 

lebih, kalo ngak ya 

ngak. 

Bila anak 

penurut dan 

pintar diberi 

perhatian 

lebih dari 

anak lain 

2j Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

16 Kalo hubungan 

kamu sama 

gurumu gimana? 

Kalo sama guru si 

baik-baik aja, kak. 

 3 Hubungan 

subjek dengan 

gurunya 

unconditional 

 Pernah ada 

masalah sama 

gurumu ngak? 

Ya pernah tapi 

bukan masalah 

yang parah ok, kak.
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17 Kalo hubungan 

kamu sama 

temen-temen 

sekolahmu, 

gimana, Ve? 

Ya, biasa-biasa. 

 

 4a Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

unconditional 

 Ada yang 

pernah ngejek 

kamu ngak? 

Ya ada kak.    

 Kalo kamu 

diejek, kamu 

tetep temenan 

sama yang 

ngejek kamu 

ngak? 

Ya, ndaklah kak, 

nek aku ya 

temenane sama 

yang lain. 

   

 Menurutmu 

temen-temen 

sekolahmu nilai 

kamu gimana, 

sih? 

Ya, temen baek 

gitu. 

 5c Konsep diri 

subjek 

(Bagaimana 

subjek menilai 

seperti apa  

pendapat teman 

sekolah terhadap 

dirinya) 

 Kok kamu 

ngerasa mereka 

nilai kamu gitu, 

alasannya apa? 

Soale aku gampang 

bergaul, kak jadie 

ngak ada masalah 

sama temen-temen 

sekolah. 

Subjek 

merasa 

dirinya 

mudah 

bergaul 

sehingga 

5c Konsep diri 

subjek 

(Bagaimana 

subjek menilai 

seperti apa  

pendapat teman 
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tidak 

mermasalah 

dengan teman 

sekolahnya 

sekolah terhadap 

dirinya) 

18 Kamu pernah 

ngak ngerasa 

marah, sedih, 

atau kecewa 

soale kamu 

mesti tinggal di 

panti asuhan? 

Pernah, kak. 

 

 

Subjek 

pernah 

merasa 

kecewa 

tinggal di 

panti asuhan 

  

 Yang kamu 

rasain apa? 

Kecewa, kak.    

 Apa yang mbuat 

kamu kecewa? 

Soale aku ngerasa 

beda dari temen-

temen sekolahku, 

mereka bisa deket 

sama orangtuanya, 

dianterin sama 

dijemput tiap hari, 

bisa bebas kalo 

maw jalan-jalan, 

kalo ijin biasane 

dibolehin, dapet 

uang jajan tiap 

hari, uang jajanku 

cuman dikasih  

4000 per 

Subjek 

merasa 

berbeda dari 

teman 

sekolahnya 

yang 

memiliki 

orangtua 

5d Konsep diri 

subjek (Subjek 

merasa berbeda 

dari teman-

teman 

sekolahnya) 
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minggune. 

 Menurutmu 

uang jajanmu 

cukup ngak? 

Ngak cukup, kak 

kan aku udah SMP 

haruse paleng ndak 

sehari 3000 lah, 

masak uang 

jajanku cuma beda 

1000 sama yang 

masih SD, kan 

ndak cukup buat 

makan siang, kak. 

   

19 Apa kamu 

pernah dipanggil 

dengan julukan 

“anak panti?” 

Pernah, kak. 

 

Subjek 

pernah 

dipanggil 

“anak panti” 

 

 

 

 

 Sama siapa? Sama pengasuh 

trus sama temen 

sekolah juga. 

   

 Perasaan kamu 

gimana pas 

dipanggil kayak 

gitu, Ve? 

Ya jengkel sama 

marah, kak. 

Subjek 

merasa 

jengkel dan 

marah karena 

dipanggil 

seperti itu 

  

20 Apa kamu 

ngerasa kamu  

Ya, aku mange bisa 

apa, la aku mang 
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memang seperti 

yang mereka 

omongin? 

tinggal di panti 

asuhan. 

 Apakah julukan 

“anak panti” tadi 

ngebuat kamu 

ngerasa lebih 

rendah dari 

orang lain? 

Kalo boleh jujur, 

ya kak. Pertama si 

aku cuek, tapi 

sebenere kepikiran 

juga si. 

   

 Yang mbuat 

kamu kepikiran 

apanya, Ve? 

Kenapa aku mesti 

dibedain dari anak-

anak laen yang 

punya keluarga 

sendiri, jadi jangan 

mbeda-bedain aku, 

kan aku ngak minta 

buat ditempatin di 

sini. 

Subjek 

merasa 

dibedakan 

dari anak-

anak yang 

lain 

  

 Trus kamu 

sebenernya 

pengen hidupmu 

kayak apa? 

Ya, kayak orang 

biasa, tinggal 

bareng keluarga, 

punya rumah 

sendiri, punya 

saudara, sekolah 

diantar sama 

orangtua, 

pokoknya hidup 

biasa kayak orang 

Subjek ingin 

tinggal 

dengan 

keluarganya 

sama seperti 

orang lain 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 
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lain, kak. 

21 Apakah  

pengasuhmu 

pernah  

ngomong hal-

hal yang 

mengarah, 

misale ngehina 

kamu karena 

kamu tu anak 

panti? 

Pernah, kak. 

 

 

Pengasuh 

pernah 

menghina 

subjek 

 

2f Pengasuh 

menjelek-

jelekkan subjek 

di depan anak 

lain, pengasuh 

maupun guru 

 Pas kapan? 

 

 

 

 

 

 

Pas nilaiku jelek, 

ma pas aku 

dimarahi guruku 

trus mereka kan 

dipanggil ke 

sekolah, katane aku 

anak panti mestine 

tau diri, sudah ada 

yang mau ngasi 

rumah sama isa 

sekolah sudah 

untung, gak usah 

cari masalah. 

Pengasuh 

menghina 

subjek karena 

subjek 

mendapat 

nilai jelek 

 

 

 

 

 

 

2f 

 

 

 

 

 

2j 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

menjelek-

jelekkan subjek 

di depan anak 

lain, pengasuh 

maupun guru 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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 Perasaan kamu 

gimana pas 

digituin? 

Langsung tak 

pukul ae. 

Subjek 

memukul 

pengasuhnya 

  

 Kamu pukul, 

Ve? 

Ya, kak soale aku 

jengkel sama ngak 

terima dipanggil 

kayak gitu. 

Subjek 

merasa tidak 

terima dengan 

perkataan 

pengasuhnya 

  

22 Oya, Ve ngak 

enaknya tinggal 

di panti apa sih? 

 

 

 

 

 

 

Banyak aturan, 

kak. Kalo pagi 

mesti bangun pagi, 

ada piket buat 

ngebersihin, 

pokoknya semua 

serba teratur, ngak 

bisa bebas, kalo 

maw pergi keluar 

dari panti mesti 

minta  ijin dulu. 

   

 Emang kalo 

minta ijin pasti 

dikasih, Ve? 

Ya, belum tentu, 

kak. 
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23 Kalo yang buat 

enak tinggal di 

panti apa, Ve? 

Bisa main bareng, 

sama temen 

banyak. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SUBJEK II 

 

Identitas subjek II 

Nama    : Adit 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 Mei 1994 

Usia    : 15 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 

No Pertanyaan Transkrip 

wawancara 

Analisis Kode Tema 

 Umur kamu 

tahun ini berapa, 

Dit?  

 

Lima belas, kak.    

 Kamu lahire 

tanggal berapa?  

9 Mei 1994 

 

   

 Kamu tinggal di 

panti mulai 

kapan,Dit?. 

 

Dari kecil aku 

sudah tinggal di 

sini, kak. 

 

   

I Dit, ceritain 

dong masa 

kecilmu di panti 

kayak gimana? 

 

Ya, baek-baek 

aja, pertamane 

sih belom ada 

masalah, tapi 

setelah lama 

tinggal di sana, 

mulai ada 

Awalnya masa 

kecil subjek 

tidak 

bermasalah, 

namun masalah 

timbul saat 

subjek tidak 
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masalah. Aku 

dikasi cobaan 

ndak naik kelas 

waktu kelas 5 

sampai smp, 

habis itu aku juga 

lebih sering 

bertengkar sama 

temenku, berani 

ngelawan 

pengasuh, brani 

sama guruku, 

suka mbuat 

masalah waktu 

ada donatur yang 

ngunjungin panti.

naik kelas. 

 Kenapa kok 

kamu mbuat 

masalah? 

Karena pengasuh 

ndak adil, 

sukanya 

membeda-

bedakan aku 

sama anak laki-

laki yang lain 

dengan kak 

Rony. Misale kak 

Rony buat salah, 

ndak dimarahin, 

tapi aku sama 

Subjek merasa 

pengasuhnya 

tidak adil. 

2a 

 

 

 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh 

membandingkan

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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anak laki yang 

laen kalo buat 

salah dikit 

langsung kena 

marah. Contohe, 

kalo kak Rony 

nilaine jelek, 

Cuma diberitau, 

ndak dimarahin, 

tapi kalo kita 

yang dapet jelek, 

langsung dihina, 

misale dulu aku 

dapet nilai 

ulangan 4, trus 

waktu ibadah 

malem dicerita-

ceritakkke adit tu 

gini-gini-gini, 

trus pengasuh 

ngelaporin 

nilaiku ke 

pengurus panti 

kalo aku dapet 

nilai jelek ato 

nilaiku turun. 

 

 

 

 

 Menurutmu, 

nilaimu jelek 

Karena 

pengasuhku 

Subjek merasa 

mendapat nilai 

2b 

 

Pengasuh 

menelantarkan 
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karena apa? 

Yang mbuat 

kamu dapet nilai 

jelek apa, Dit? 

 

sering nelantarin 

anak-anak 

termasuk aku, 

kak. Pas itu, aku, 

kak Ivan, Imam 

kan jadi anak 

asuhe kak Rita, 

Kak Rita malah 

lebih sering 

ngurusin anak 

laen yang lebih 

kecil, trus kalo 

ditanyain soal 

pelajaran yang 

kita ndak 

mudeng, eee... 

malah dimarahin, 

katanya”La kamu 

di sekolah 

merhatiin apa 

ngak? Kok malah 

tanyanya sama 

aku?” Kalo dulu 

sama kak Ning 

enak (pengasuh 

waktu subjek 

kecil), nek aku 

nanya, langsung 

jelek karena 

sering 

ditelantarkan 

oleh 

pengasuhnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j 

dan kurang 

mamberikan 

perhatian, kasih 

sayang pada 

anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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dijawab 

II Kamu pernah 

ndak, Dit 

ngerasa kecewa, 

jengkel, marah, 

ato benci sama 

sifat, kebiasaan 

ato perilaku 

pengasuhmu ke 

kamu? 

 

Pernah, kak aku 

jengkel sama 

mereka soale 

dulu taneman 

yang ada di panti, 

yang ada di 

pinggiran taman 

dirusak sama 

anak yang lebih 

kecil, tapi malah 

kita yang 

dimarahin, aku 

dimarahin habis-

habisan soale aku 

katane aku kok 

ndak mbilangin 

tanemane jangan 

dirusak, padahal 

pas itu aku sama 

temenku yang 

dimarahin ndak 

tau apa-apa, kan 

baru pulang dari 

sekolah, anak-

anak yang lebih 

kecil kayak 

Safira, ma Estu 

Subjek merasa 

jengkel dengan 

pengasuhnya 

karena 

disalahkan dan 

dianggap tidak 

bisa menjaga 

taman 

2c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh marah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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dah pulang 

duluan, gimana 

kita bisa 

mbilangin. Gak 

adil, padahal kalo 

aku sama temen-

temen yang udah 

besar, disuruh 

bercocok tanam, 

kita nurut, tapi 

kalo ada taneman 

yang rusak 

langsung 

nyalahin kita, 

padahal kita ngak 

tau apa-apa. 

Emang si kak, 

kita dapet tugas 

buat ngejaga 

taman, tapi kalo 

tanemane rusak 

pas kita lagi 

sekolah, kenapa 

kita yang 

dimarahi? 

 Emang kamu 

ngak bilang kalo 

yang ngerusak 

Dah bilang kak, 

mereka dah tau 

siapa yang 

Subjek 

dimarahi 

karena keluar 

2a 

 

 

Pengasuh 

membandingkan

/membedalam 
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itu bukan kalian? ngerusak, tapi 

tetep kita yang 

dimarahin. Trus 

juga pernah, kak 

Rony keluar 

tanpa ijin, juga 

ngak piket 

bersih-bersih, 

cuman ditanya 

“kamu habis 

darimana, Ron?”, 

trus uang jajane 

gak dipotong, 

kalo anak laen 

yang gitu pasti 

langsung 

dimarahi habis-

habisan trus uang 

jajane dipotong. 

tanpa ijin dan 

tidak piket tapi 

anak panti lain 

tidak dimarahi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j 

 

 

 

subjek dengan 

anak lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

III Menurutmu 

pengasuh 

nganggep kamu 

gimana, Dit? 

Pendapat mereka 

ke kamu kayak 

apa? 

 

Kayak gak ada 

artinya. Aku, 

Ivan, Simson, 

sama Ari pernah 

dipanggil sama 

pengasuh, kak, 

trus diomongin 

“kamu disini tu 

enak, coba kalo 

Subjek merasa 

tidak berarti 

dan hanya 

menjadi beban 

bagi  

pengasuhnya. 

5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep diri 

subjek 
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kamu diluar panti 

kamu mau jadi 

apa? Disini kamu 

tu dididik”. 

Dididik apae? 

“Kamu di 

sekolah tu 

gimana to, kok 

ndak ndengerke, 

la kerjaanmu di 

sekolah tu 

ngapain aja?” 

Juga nyusahin 

pengasuh. Kalo 

misale di sekolah 

aku dapet 

masalah, guruku 

njambak 

rambutku sampek 

kepalaku sakit, 

trus guruku tak 

jotos mukae, trus 

pengasuh kan 

dipanggil bukane 

mbela aku malah 

bilang “Kok 

kamu kayak gini 

to, Dit, kok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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emosional.”, 

padahal yang 

mulai kan 

guruku, apa 

boleh guru 

njambak-

njambak gitu, 

padahal bukan 

aku yang salah, 

yang 

ngelemparin 

kertas ke gurune 

kan temenku 

yang dibelakang, 

tapi malah aku 

yang dijambak. 
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 Kamu dah bilang 

ke pengasuhmu 

kalo bukan kamu 

yang ngelempar 

kertase? 

Udah tak jelaske 

kalo bukan aku 

yang ngelempar 

kertas, tapi tetep 

aku yang disalah-

salahke, malah 

bilang “Kamu 

mbok jangan 

gitu, Dit 

mendingan kamu 

lain kali ngalah.” 

Ngalah piye? 

Nunggu sampe 

kepalaku luka 

sek. 

Subjek 

disalahkan 

pengasuh, 

padahal bukan 

subjek yang 

melempar 

kertas ke badan 

gurunya 

2d 

 

 

 

 

 

2j 

Pengasuh 

menyalahkan 

anak 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

IV Menurutmu 

pengasuhmu 

peduli sama 

kamu ngak? 

Contohe apa? 

 

Ngak peduli, kak. 

Dulu aku pernah 

bertengkar sama 

temenku soale 

aku numpahin 

minumane, 

waktu itu aku 

dijorokke sama 

temenku dari 

belakang, kan 

aku kurus, jadine 

Subjek merasa 

pengasuhnya 

tidak peduli 

padanya. 

 

 

 

 

 

 

 

2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

menelantarkan 

san kurang 

memberikan 

perhatian , kasih 

sayang pada 

anak 
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langsung nabrak 

ke temenku yang 

lagi minum. Dia 

ngak terima, 

malah nantang 

ngajak berkelahi, 

padahal aku dah 

minta maaf. Trus 

dia njotos aku, 

tak diemin, 

njotos aku lagi 

sampek 4 kali, 

lama-lama 

kepalaku rasane 

panas, yang ke 5 

langsung tak 

bales, trus 

ketahuan guru, 

kepala sekolah, 

panti. Bu Rachel 

dateng, trus habis 

tak jelasin 

masalahe malah 

ngomong enak 

tok “ah, ya wes 

karepmu Dit 

kamu meh 

ngapain sak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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senengmu, meh 

jungkir balik, aku 

wes gak peduli.”  

V Menurutmu 

pengasuh tu 

seharuse yang 

kayak gimana 

sih? 

 

Ya, yang 

nyanyangin anak 

panti seperti dia 

nyayangin anak 

ato keluarganya 

sendiri, sikap 

anak satu ke anak 

yang laen harus 

adil gak ngebeda-

bedain, kalo buat 

salah semuanya 

tetep harus 

dihukum, gak 

boleh kalo yang 

satu salah 

dibiarin, yang 

lain kalo salah 

langsung 

dimarahin trus 

dapet hukuman. 

   

1 Trus kamu 

menilai diri 

kamu 

gimana,Dit? 

Kelebihan sama 

Kelebihanku, 

tekad kuat, pintar 

bahasa asing 

kayak inggris, 

mandarin, suka 
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kekuranganmu 

apa sih? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar, kak. 

Kalo 

kekuranganku 

aku orangnya 

suka gampang 

emosi, kalo 

ngerjain 

pelajaran yang 

ngak aku suka 

sering ngak 

fokus.  

 Misale pelajaran 

yang ngak kamu 

suka apa, Dit? 

Matematika,kak  

 

 

   

 Kok kamu ngak 

suka matematika 

kenapa? 

Banyak rumuse 

kak, salah dikit 

ya salah semua, 

kalo hapalan kan 

masih ada 

nilainya kalo 

salah. 

   

2 Kamu ngerasa 

puas ndak sih,  

sama kehidupan 

yang kamu jalani 

sekarang ini? 

Tidak puas, kak. 

 

Subjek merasa 

tidak puas 

dengan 

hidupnya. 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 
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 Kok bisa gitu, 

napa? 

Pengenku tinggal 

bareng 

orangtuaku, bisa 

bebas kayak aku 

misale mau 

keluar ijin haruse 

diijinkan, misale 

waktu mendesak 

buru-buru buat 

beli lem sama 

kertas buffalo 

soale di panti pas 

kehabisan 

padahal tugase 

besok pagi dah 

harus 

dikumpulke, tapi 

pas maw ijin, 

pengasuh dicari-

cari gak ketemu, 

ya aku langsung 

pergi, eh pas 

pulang dimarah-

marahin “kamu 

pergi kok ngak 

ijin” trus pengen 

punya motor 

sendiri dan bisa 

Subjek ingin 

tinggal dengan 

orangtuanya 

dan bisa bebas 

2e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j 

Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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punya uang 

sendiri, kak. 

3 Harapan kamu 

apa si? Maksud 

kak jo, kamu 

pengen jadi apa 

pas kamu gede 

nanti, cita-

citamu apa sih? 

Pengen jadi 

pengusaha 

sukses, kak, 

sukses ya punya 

kantor sendiri, 

punya banyak 

karyawan, 

pokoknya banyak 

“job” Di bidang 

apa, Dit? Apa 

aja, kak yang 

penting sukses. 

   

4 Kamu pernah 

ngerasa minder 

ngak waktu 

bergaul sama 

orang lain? 

Sama siapa? 

Pernah, kak. 

Sama temen-

temen sekolah 

dan gerejaku, 

kak. 

Subjek merasa 

minder dengan 

teman sekolah 

dan gerejanya 

4b Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 

 Kok kamu bisa 

minder kenapa, 

Dit? 

Soale aku 

dicuekin sama 

mereka, kayak 

diasingkan, lalu 

kalo aku ma 

temen-temen 

panti yang lain 

Subjek merasa 

diabaikan dan 

diasingkan  

4b Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 
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tanya, didiemin 

tok.  

 Emang kamu 

ngak nyoba buat 

ngebaur sama 

mereka? Siapa 

tahu ntar mereka 

lama-lama jadi 

ngak cuek lagi 

gitu? 

Udah, kak. 

 

 

 

Subjek sudah 

berusaha 

bergabung 

  

 Trus reaksi 

mereka gimana 

pas kamu 

ngedeketin 

mereka? 

Ngak terlalu 

ngaruh sih, kak 

beberapa 

memang ada 

yang mulai mau 

ngajak omong 

tapi ada yang 

ngediemin aku. 

   

 Menurutmu 

kenapa kamu 

dicuekin sama 

mereka? 

 Karena 

nganggep anak 

panti ndak 

sepadan sama 

temen-temen 

gereja, mereka 

kan pada punya 

hp, mp3, sama  

mp4. Trus kak, 

pas guru gereja 

Subjek merasa 

diabaikan 

karena ia tidak 

sepadan dengan 

teman 

gerejanya 

4b Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 
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bilang “mbok 

ndengerin 

lagunya bareng-

bareng”, mereka 

malah bilang 

“ndak mau, bu 

nanti dirusakke, 

gak bisa ganti.” 

5 Kamu pernah 

bertengkar ndak, 

misale pas ada 

orang lain yang 

ngehina,ato 

ngejek kamu? 

Pernah, kak 

sering malah.  

   

 Biasane yang 

ngece kamu 

siapa, Dit?  

Temen 

sekolahku, kak. 

Subjek diejek 

teman 

sekolahnya 

  

 Kamu emangnya 

dibilang apaan? 

Aku dibilang 

anak panti kok 

dekete sama 

orang-orang kaya 

tok. 
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6 Kamu ngerasa 

udah dapet 

perhatian, sama 

kasih sayang 

yang cukup dari 

pengasuhmu 

belom? 

Belom, kak Subjek merasa 

belum 

mendapat 

perhatian dan 

kasih sayang 

yang cukup 

2b Pengasuh 

menelantarkan 

dan kurang 

memberikan 

perhatian, kasih 

sayang pada 

anak 

7 Apa kamu harus 

ngelakuin apa 

yang diinginin 

ma pengasuhmu 

dulu sebelum 

kamu dipuji ato 

diperhatiin ma 

dia? 

Ya, kalo nilai 

ulanganku bagus, 

si ngak masalah, 

tapi kalo dapet 

jelek, aku 

langsung 

dibentak-bentak 

gitu, kak. Bilange 

”kamu tu belajare 

yang giat, Dit, 

malah mainan-

mainan terus.” 

Bila subjek 

mendapat nilai 

baik tidak 

dipermasalahka

n, tapi saat 

subjek 

mendapat nilai 

jelek, ia 

dimarahi oleh 

pengasuhnya 

2c 

 

2j 

Pengasuh marah 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

8 Gimana reaksi 

pengasuh pas 

kamu dapet nilai  

jelek ato gak 

naik kelas 

misalnya? 

Ya, marah, aku 

dibentak-bentak 

gitu. Trus aku 

disalah-salahin, 

yang laen bisa 

naik kelas, kok 

aku yang ndak 

Subjek 

dimarahi dan 

disalahkan oleh 

pengasuhnya 

karena tidak 

naik kelas 

2c 

 

2d 

 

2j 

Pengasuh marah 

Pengasuh 

menyalahkan 

subjek 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 
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naik sendiri. Rogers 

 Pas dibilang 

gitu, perasaan 

kamu gimana? 

Ya, jengkel sama 

marah ke mereka, 

orang lagi susah 

bukane dihibur 

malah disalah-

salahin.  

Subjek merasa 

jengkel karena 

disalahkan dan 

tiadak dihibur 

oleh 

pengasuhnya 

2d Pengasuh 

menyalahkan 

subjek 

 Menurutmu 

mereka marah tu 

karena sayang 

ato karena apa? 

Ya, kalo sayang 

haruse ngak 

marah-marah, 

kak, nasehatin 

dengan halus kan 

bisa, kenapa 

mesti marah-

marah 

Seharusnya 

pengasuh 

jangan marah 

tapi menasehati 

subjek dengan 

halus 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

9 Kamu sebenere 

ngerasa nyaman  

ngak sama 

pengasuhmu? 

Ngak, kak.  

 

 

Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

yang sering 

mengeluh dan 

galak  

2g Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan 

pengasuhnya 
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 Yang mbuat 

kamu ngak 

nyaman apanya? 

 

 

 

Bu rachel 

orangnya judes, 

dikit-dikit 

ngomel, trus kalo 

misale aku buat 

salah langsung 

dilaporin ke 

pengurus.  

 2g Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

 Setelah 

dilaporin, 

biasane kamu 

diapain? 

Ya, dipanggil 

sama pengurus, 

diancem kalo 

masih maw 

tinggal di panti 

jangan macem-

macem, aku 

mesti nurut sama 

pengasuh, sama 

ngikutin aturan 

panti. 

Subjek harus 

menuruti 

pengasuh dan 

ikut aturan 

panti bila 

masih ingin 

tinggal disana 

2j Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers. 

10 Kamu setuju 

ngak sama cara 

pengasuhmu 

memperlakukin 

kamu? 

Ngak, kak. 

 

 

   

 Kok ngak setuju, 

kenapa, Dit? 

 

Soalnya mereka 

ngak adil, sering 

ngrasani anak, 

sering mbentak-

Subjek tidak 

setuju dengan 

cara pengasuh 

mengasuh yang  

2c Pengasuh marah 
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mbentak.  tidak adil, 

sering 

memarahi anak 

 Ngrasani kayak 

gimana misale? 

 

 

 

Kalau aku ndak 

naek kelas, 

pengasuh nyalah-

nyalahin aku di 

depan anak yang 

laen.  

Subjek 

disalahkan 

pengasuh 

karena tidak 

naik kelas 

2d 

 

 

2j 

Pengasuh 

menyalahkan 

anak 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

 Trus perasaan 

kamu pas 

digituin gimana, 

Dit? 

Ya, malu sama 

marah, kak. 

Subjek merasa 

malu dan 

marah 

  

 Trus menurutmu 

seharuse mereka 

ngapain? 

Ya, ngehibur aku 

kak, ngak perlu 

ngejelek-jelekin 

aku di depan 

temen-temenku 

yang lain. 

Subjek ingin 

dihibur dan 

tidak perlu 

dijelek-

jelekkan di 

depan yang lain 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

11 Menurutmu, 

gimana si 

seharusnya 

pengasuh 

memperlakukan 

kamu? 

Ya, yang sabar, 

ndak dikit-dikit 

marah, dikit-dikit 

nyalahin anak 

trus lapor ke 

pengurus, sama 

ndak pilih kasih, 

Subjek 

bergarap 

pengasuhnya 

sabar, tidak 

mudah marah 

2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 
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kak. Pilih kasihe 

misale, kak Rony 

boleh bawa hp, 

tapi anak lain 

ngak boleh, tapi 

kalo pengasuh 

ditanya sama 

anak-anak 

alasane ngak 

jelas. 

12 Menurut kamu, 

apakah 

pengasuhmu 

udah ngasi kamu 

rasa aman ma 

nyaman ke 

kamu? 

Belom, kak. 

 

 

 

Subjek merasa 

belum 

mendapat rasa 

aman dan 

nyaman dari 

pengasuhnya 

2b Pengasuh 

menelantarkan 

dan kurang 

memberikan 

perhatian, kasih 

sayang pada 

anak 

 Maksud  kakak, 

kamu ngerasa 

dia bener-bener 

peduli sama 

kamu ato cuma 

sekedar njalanin 

tugasnya buat 

 ngasuh kamu? 

Sekedar njalanin 

tugasnya, kak.  

 

 

   

 Kenapa kok 

kamu  isa bilang 

mereka cuma 

Soale mereka 

cuman peduli 

sama nilai 
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sekedar 

ngejalanin 

tugasnya aja? 

ulangan sama 

rapot anak, jadi 

ndak sepenuh 

hati ngasuhe, 

nanggung. 

 Maksude ndak 

sepenuh hati 

yang gimana ik? 

Ya, kurang isa 

ngasi kasih 

sayang sama 

anak, kayak yang 

tak ceritain tadi 

pas di sekolah 

bukan aku yang 

numpahin 

minumannya, 

tapi tetep aku 

yang disalahin 

trus disuruh 

minta maaf. 

Minta maaf  buat 

apa, wong bukan 

aku yang salah, 

kenapa harus 

minta maaf? 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

disalahkan 

pengasuhnya 

padahal bukan 

subjek yang 

menumpahkan 

minuman 

 

 

 

 

 

 

2d 

 

 

2j 

 

 

 

 

 

 

Pengasuh 

menyalahkan 

subjek 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 
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13 Apa pengasuh 

sering 

mbandingin 

kamu sama 

anak-anak panti 

yang lain, Dit? 

Pas rapot ato 

nilai ulangan 

mereka lebih 

bagus dari kamu 

misalnya? 

Kalo itu si sering, 

kak.  

 

 

 

Subjek sering 

dibandingkan 

dengan Rony, 

Asri, Maria 

 

2a 

 

Pengasuh 

membandingkan

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

 Kamu 

dibanding-

bandingin sama 

siapa biasanya? 

 

Sama Roni, 

maria, dan asri 

soale mereka 

biasa dapet 

rangking di 

sekolah. 

 2a Pengasuh 

membandingkan

/membedakan 

subjek dengan 

anak lain 

14 Siapa sih 

pengasuh yang 

deket sama 

kamu, Dit? 

Kenapa kok 

kamu isa deket 

sama dia? 

 

Soale orang-e 

lebih enak 

daripada Bu 

Rachel, enak 

diajak omong, 

jarang marah tapi 

sering ngasi 

masukan ke aku 

sama ke anak-

anak yang laen, 

trus ngak terlalu 
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bawel ato 

cerewet. 

15 Menurut kamu, 

mengapa 

pengasuhmu  

kadang kurang 

bisa ngasi 

perhatian penuh 

ma kamu?  

Karena mereka 

terlalu sibuk 

sama urusan 

masing-masing.  

 

Pengasuh 

terlalu sibuk 

dengan urusan 

masing-masing 

sehingga 

subjek merasa 

kurang 

diperhatikan 

2b Pengasuh 

menelantarkan 

dan kurang 

memberikan 

perhatian, kasih 

sayang pada 

anak 

 Maksude sibuk 

yang gimana,  

Dit? 

 

Sibuk sms an 

sama temen 

kuliah dulu 

waktu ngajar 

anak di jam 

belajar panti, trus 

sibuk ngegosip 

cerita tentang 

keluarga ato 

saudarane di 

kampung ke 

pengasuh yang 

lain, jadine malah 

ngak sempet 

ngurusin anak 

Pengasuh sibuk 

sms saat 

mengajar anak. 

2b Pengasuh 

menelantarkan 

dan kurang 

memberikan 

perhatian, kasih 

sayang pada 

anak 

16 Kalo hubungan 

kamu sama 

gurumu gimana? 

Kalo sama guru 

si baik-baik aja, 

kak.  

 3 Hubungan 

subjek dengan 

gurunya 
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unconditional 

 Pernah ada 

masalah sama 

gurumu ngak? 

Kalo sekarang si 

jarang-jarang, 

soale mereka dah 

tak anggep kayak 

orangtuaku 

sendiri, aku udah 

dibantu banyak 

pas nilai rapotku 

kurang sedikit, 

beberapa angka 

tapi supaya tetep 

bisa naik kelas, 

guruku mau 

nambahin nilaiku 

yang kurang, 

padahal dulu aku 

suka kurang ajar 

sama guruku itu, 

tapi guruku itu 

ngak dendam dan 

tetep perhatian 

sama aku. 

Subjek 

menganggap 

gurunya seperti 

orangtua 

kandungnya 
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17 Kalo hubungan 

kamu sama 

temen-temen 

sekolahmu, 

gimana Dit? 

 

 

 

 

 

 

 

Kalo aku sih  

deket sama 

mereka, kak 

temen-temenku 

di sekolah jarang 

musuhin aku, 

malah ada 

orangtuane 

temenku cewek 

yang ngasih uang 

jajan ke aku, tapi 

nek sama anak 

gereja, mereka 

malah musuhin 

aku sama anak-

anak panti yang 

laen. 

Subjek dekat 

dengan teman-

teman 

sekolahnya 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

teman gereja 

memusuhinya 

 

 

4a 

 

 

 

 

 

 

 

4b 

 

 

 

 

 

 

Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

uncoditional 

 

 

 

Hubungan 

subjek dengan 

teman sekolah 

dan gereja 

conditional 

sehingga subjek 

merasa minder 

 Ada yang pernah 

ngejek kamu 

ngak? 

Tidak ada kak.    

 Menurutmu 

temen-temen 

sekolahmu nilai 

kamu gimana 

sih, Dit? 

Ya, biasa aja, 

sama kayak 

temen-temenku 

yang laennya.  

Subjek merasa 

teman 

sekolahnya 

menilai subjek 

sama seperti 

teman-teman 

yang lain 
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 Kok kamu 

ngerasa mereka 

nilai kamu gitu, 

alasane apa? 

Soale aku 

gampang 

bergaul, kak. 

   

18 Kamu pernah 

ngak ngerasa 

marah, sedih, 

atau kecewa 

soale kamu 

mesti tinggal di 

panti asuhan? 

Pernah, kak. 

 

 

Subjek merasa 

sedih karena 

ingin 

berkumpul 

dengan 

keluarganya 

  

 Yang kamu 

rasain apa? 

Sedih kak 

soalnya aku 

pengen kumpul 

sama keluarga, 

kalo sama 

keluarga sendiri 

kan enak, punya 

rumah sendiri, 

ngak bakal ada 

yang ngelarang-

ngelarang aku 

lagi. Nek disini 

aku ngak boleh 

inilah, ngak 

boleh itulah, ribet 

rasane. Bawa hp 

 2e Harapan ideal 

subjek tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 
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gak boleh, keluar 

dari panti juga 

ngak boleh, harus 

piket tiap hari, 

kalo ngak 

dihukum lagi 

19 Kamu pernah 

ngak dipanggil 

dengan julukan 

“anak panti?” 

Pernah, kak.  

 

   

 Sama siapa? 

 

 

Sama pengasuh, 

sama kakak 

kelasku juga 

pernah.  

 

Subjek 

dipanggil “anak 

panti” oleh 

pengasuh dan  

kakak kelasnya 

2f Pengasuh 

menjelek-

jelekkan subjek 

di depan anak 

lain, pengasuh, 

maupun guru 

 Trus perasaan 

kamu pas 

dipanggil gitu 

gimana, Dit? 

Marah, sama 

jengkel kok 

mereka senenge 

ngece-ngece aku 

terus, soale aku 

kan beda dari 

anak-anak biasa, 

yang punya 

keluarga, bisa 

punya hp, boleh 

keluar buat jalan-

Subjek marah   
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jalan, dianter 

jemput pas ke 

sekolah, pokokke 

beda lah kak 

20 Apa kamu 

ngerasa kamu  

memang seperti 

yang mereka 

omongin tadi? 

 Ngak selalu kak, 

ada yang bener, 

tapi ada juga 

yang salah 

   

 Apakah julukan 

“anak panti” tadi 

ngebuat kamu 

ngerasa lebih 

rendah dari 

orang lain? 

Ya, kadang-

kadang gitu sih, 

kak. 

 

Terkadang 

subjek merasa 

lebih rendah 

dari orang lain  

  

21 Apakah  

pengasuhmu 

pernah  

ngomong hal-hal 

yang mengarah, 

misale ngehina 

kamu karena 

kamu tu anak 

panti? 

Pernah, kak. 

 

 

 

 2f Pengasuh 

menjelek-

jelekkan subjek 

di depan anak 

lain, pengasuh, 

maupun guru 

 Pas kapan? 

 

 

 

Kayak pas aku 

dapet nilai jelek, 

sama kalo aku 

buat salah, 

Subjek dijelek-

jelekkan ke 

pengasuh dan 

anak lain saat 

2f 

 

 

 

Pengasuh 

menjelek-

jelekkan subjek 

di depan anak 
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mereka biasane 

langsung njelek-

njelekin aku ke 

pengasuh yang 

lain, juga ke 

anak-anak yang 

lain.  

dapat nilai 

jelek atau 

membuat 

kesalahan 

 

 

2j 

lain, pengasuh, 

maupun guru 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

 Emang kamu 

biasane dibilang 

apaan, Dit? 

 

 

 

Aku digoblok-

goblokin trus 

katane yang laen 

bisa bisa naik 

kelas, kok aku 

ngak naik kelas 

sendiri.  

  

 

 

2j 

 

 

 

Pengasuh 

conditional 

menurut teori 

Rogers 

 Trus perasaan 

kamu pas 

digituin gimana? 

Jengkel, marah 

juga, tapi tak 

diemin tok, dah 

bosen soale 

ngomong sama 

mereka. 

   

22 Oya, Dit ngak 

enaknya tinggal 

di panti apa sih? 

Pengasuhe pada 

galak-galak, kalo 

ngasi hukuman 

terlalu berat 

misale dikunci di 

gudang, disuruh 
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tidur di luar 3 

hari, sama 

banyak aturan, 

nek ndak nurut 

mesti kena 

hukuman. 

23 Kalo enaknya 

tinggal di panti 

apa? 

 

Temennya 

banyak, enak 

diajak bermain, 

mereka baik-baik 

semua sama aku. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SUBJEK III 

 

Identitas subjek III 

Nama    : Imam 

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Februari 1994 

Usia    : 15 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 

No Pertanyaan Transkrip 

wawancara 

Analisis kode Tema 

 Umur kamu 

tahun ini berapa, 

mam? 

15, kak.    

 Kamu lahire 

tanggal berapa? 

22 Februari 1994. 

 

   

 Kamu tinggal di 

panti mulai 

kapan, Mam? 

Dari kecil aku 

sudah tinggal di 

sini, kak. 

   

I Mam, ceritain 

dong masa 

kecilmu di panti 

kayak gimana? 

 

Menyenangkan, 

kak. Karena di 

sini sudah mapan, 

banyak temen, 

tapi pengasuhku 

waktu kecil 

lumayan galak, 

tapi buat aku 

ngak masalah. 

Subjek merasa 

masa kecilnya 

menyenangkan 
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II Kamu pernah 

ndak, Mam 

ngerasa kecewa, 

jengkel, marah, 

ato benci sama 

sifat, kebiasaan 

ato perilaku 

pengasuhmu ke 

kamu?  

Ndak pernah, kak 

soalnya mereka 

semua aku 

anggap biasa aja, 

diperlakuin sama 

semua. 

 

Subjek tidak 

pernah merasa 

kecewa, 

jengkel, marah 

atau benci 

dengan 

perilaku 

pengasuh 

kepadanya 

2k Subjek 

merasa 

nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

III Menurutmu 

pengasuh 

nganggep kamu 

gimana, Mam? 

Pendapat 

mereka ke kamu 

kayak apa?  

Anak yang baik 

sekali, karena aku 

orangnya ngak 

suka aneh-aneh, 

ngak suka 

ngelanggar 

aturan, nurut 

sama aturan aja. 

Subjek merasa 

pengasuh 

menilainya 

sebagai anak 

yang sangat 

baik dan 

penurut 

5a Konsep diri 

subjek 

IV Menurutmu 

pengasuh tu 

seharuse yang 

kayak gimana 

sih? 

 

Harus lebih baik 

lagi, lebih 

perhatian, lebih 

sabar, jangan 

cepet marah. 

 

Subjek 

berharap 

pengasuh bisa 

lebih perhatian 

dan lebih sabar 

2e Harapan ideal 

subjek 

tentang 

pengasuh dan 

hidupnya 

1. Trus kamu 

menilai diri 

kamu gimana 

sih, mam? 

Kelebihan sama 

Kelebihanku suka 

maen PS, kak. 

Kalo 

kekuranganku 

susah belajar 
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kekuranganmu 

tu apa?  

karena sulit 

mengerti 

pelajaran, sama 

males membaca 

buku. 

2. Kamu ngerasa 

puas ndak sih,  

sama kehidupan 

yang kamu 

jalani sekarang 

ini?  

Puas, kak. 

 

Subjek merasa 

puas dengan 

hidupnya 

2l Subjek puas 

dengan 

hidupnya 

 Kok bisa gitu, 

napa? 

Karena temenku 

banyak, hidup 

terjamin, bisa 

berkecukupan 

gitu lah disini, 

tempatnya juga 

luas jadi bisa 

melakukan 

aktivitas dengan 

baik disini 

Subjek merasa 

puas dengan 

hidupnya 

karena memilii 

banyak teman 

dan hidup 

berkecukupan 

2l Subjek puas 

dengan 

hidupnya 

3. Harapan kamu 

apa si? Maksud 

kak jo, kamu 

pengen jadi apa 

pas kamu gede 

nanti, cita-

citamu apa sih?  

Bingung, kak 

belum kepikir 

mau jadi apa. 
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4. Kamu pernah 

ngerasa minder 

ngak waktu 

bergaul sama 

orang lain? 

Pernah. 

 

 

 

 

 

Pernah. 

 

 

 

 

Subjek pernah 

merasa minder 

dengan teman 

sekolahnya 

karena 

mendapat nilai 

yang lebih 

rendah 

dibanding 

teman 

sekolahnya 

yang lain 

4b Hubungan 

subjek 

dengan teman 

sekolah dan 

gereja 

conditional 

sehingga 

subjek merasa 

minder 

 Sama siapa? Sama temen 

sekolah 

 4b Hubungan 

subjek 

dengan teman 

sekolah dan 

gereja 

conditional 

sehingga 

subjek merasa 

minder 

 Kenapa kok 

kamu isa 

ngerasa gitu? 

Soale malu nilai 

pelajaranku kalah 

sama temen-

temen 

   

5. Kamu pernah 

bertengkar ndak, 

misale pas ada 

Pernah, kak.    
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orang lain yang 

ngehina,ato 

ngejek kamu? 

 Yang ngejek 

kamu emangnya 

siapa? 

Temen sekolah. Subjek 

bertengkar 

dengan teman 

sekolahnya 

karena diejek 

4b Hubungan 

subjek 

dengan teman 

sekolah dan 

gereja 

conditional 

sehingga 

subjek merasa 

minder 

 Kamu emangnya 

dibilang apaan? 

Mereka ngejek 

kayak “papamu 

miskin”. 

   

6. Kamu ngerasa 

udah dapet 

perhatian, sama 

kasih sayang 

yang cukup dari 

pengasuhmu 

belom?   

Sudah, kak. Subjek merasa 

sudah 

mendapat 

perhatian, 

kasih sayang 

yang cukup 

dari 

pengasuhnya 

2i Pengasuh 

sudah 

memberikan 

perhatian dan 

kasih sayang 

yang cukup 

pada subjek 

 Apa yang mbuat 

kamu ngerasa 

udah diperhatiin 

sama mereka? 

Contohe setiap 

ada prakarya, 

bahan-bahannya 

sudah disiapin 

sama mereka, trus 

Subjek merasa 

sudah 

mendapat 

perhatian, 

kasih sayang 

2i Pengasuh 

sudah 

memberikan 

perhatian dan 

kasih sayang 
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kalo aku pas sakit 

dirawat dengan 

baik. 

yang cukup 

dari 

pengasuhnya 

yang cukup 

pada subjek 

7. Apa kamu harus 

ngelakuin apa 

yang diinginin 

ma pengasuhmu 

dulu sebelum 

kamu dipuji ato 

diperhatiin ma 

dia? 

Ya, kak.    

 Misalnya pas 

apa? 

Pas ulangan kalo 

aku dapet nilai 

bagus disuruh 

mempertahankan, 

kalo dapet nilai 

jelek disuruh 

meningkatkan, 

harus lebih 

banyak belajar. 

   

8. Gimana reaksi 

pengasuh pas 

kamu dapet nilai  

jelek ato gak 

naik kelas 

misalnya? 

Biasa aja, ndak 

marah tapi cuman 

disuruh belajar 

lebih serius biar 

nilainya naik. 

 

Pengasuh tidak 

marah dan 

menasehati 

saat subjek 

mendapat nilai 

ulangan yang 

jelek 

2o Pengasuh 

unconditional 

menurut 

subjek 

9. Kamu sebenere Nyaman, kak. Subjek merasa 2k Subjek 
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ngerasa nyaman 

ngak ma 

pengasuhmu? 

nyaman 

dengan 

pengasuh 

karena 

diperhatikan 

dan jarang 

dimarahi 

merasa 

nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

 Kok bisa gitu 

napa? 

Soale aku 

diperhatiin sama 

mereka, juga 

jarang dimarahi, 

mereka sayang 

dan perhatian 

sama aku. 

 2k Subjek 

merasa 

nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

 Misale 

diperhatiin pas 

apa? 

Pas aku mbuat 

salah, aku 

diperingatin trus 

diberi nasehat. 

Trus juga kalo 

bangun pagi pas 

aku ada ulangan, 

mereka mau 

bangunin aku jam 

3 pagi, biar aku 

bisa belajar. 

Subjek 

dibangunkan 

pengasuhnya 

saat harus 

belajar pagi 

2k Subjek 

merasa 

nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

10. Kamu setuju 

ngak sama cara 

pengasuhmu 

Setuju, kak.   Subjek setuju 

dengan cara 

pengasuh 

2m Subjek setuju 

dengan cara 

pengasuh 
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memperlakukan 

kamu? 

mengasuh 

dirinya 

walaupun agak 

keras 

mengasuh 

dirinya 

 Kok setuju, 

alasannya apa, 

mam? 

 

Karena mereka 

mendidiknya 

sudah baik kak, 

walaupun agak 

keras tapi itu 

supaya buat aku 

jadi lebih baik, 

buat kebaikanku 

lah, kak. 

 2m Subjek setuju 

dengan cara 

pengasuh 

mengasuh 

dirinya 

11. Menurut kamu, 

apakah 

pengasuhmu 

udah ngasi kamu 

rasa aman ma 

nyaman ke 

kamu?  

Sudah, kak. Subjek merasa 

sudah 

mendapat rasa 

aman dan 

nyaman dari 

pengasuh 

2k Subjek 

merasa 

nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

 Maksud kakak, 

kamu ngerasa 

dia bener-bener 

peduli sama 

kamu ato cuma 

sekedar  njalanin 

tugasnya buat 

ngasuh kamu?  

Bener-bener 

peduli ke aku. 

 

 2k Subjek 

merasa 

nyaman 

dengan 

pengasuhnya 
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13. Apa pengasuh 

sering 

mbandingin 

kamu sama 

anak-anak panti 

yang lain, Mam? 

Pas rapot ato 

nilai ulangan 

mereka lebih 

bagus dari kamu 

misalnya? 

Ndak pernah, kak.

 

Subjek tidak 

pernah 

dibandingkan 

oleh 

pengasuhnya 

2n Pengasuh 

tidak 

membanding

kan atau 

membedakan 

subjek 

dengan anak 

lain 

14. Siapa pengasuh 

yang paling 

deket sama 

kamu? 

Ndak ada, 

semuanya tak 

anggep biasa aja, 

kalo pas deket ya 

deket, kalo ndak 

ya ndak.  

   

16. Kalo hubungan 

kamu sama 

gurumu gimana? 

Kalo sama guru si 

baik-baik aja, 

kak. 

 

 3 Hubungan 

subjek 

dengan 

gurunya 

unconditional 

 Pernah ada 

masalah ma 

gurumu ngak? 

Ndak ada. 

Ndak ada. 

 

Subjek tidak 

pernah 

memiliki 

masalah 

dengan 
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gurunya 

17. Kalo hubungan 

kamu sama 

temen-temen 

sekolahmu 

gimana ,mam? 

Baik, si kak.  4a Hubungan 

subjek 

dengan teman 

sekolah 

unconditional 

 Ada yang 

pernah ngejek 

kamu ngak? 

Ndak ada, kak. Subjek tidak 

pernah diejek 

oleh temannya 

4a Hubungan 

subjek 

dengan teman 

sekolah 

unconditional 

 Menurutmu 

temen-temen 

sekolahmu nilai 

kamu gimana 

sih? 

Ya biasa seperti 

temen-temen  

yang laen.  

 

Subjek merasa 

teman 

sekolahnya 

menilai subjek 

sama dengan 

yang lain, tidak 

dibedakan 

karena ia anak 

panti 

4a Hubungan 

subjek 

dengan teman 

sekolah 

unconditional 

18. Kamu pernah 

ngak ngerasa 

marah ato 

kecewa soale 

kamu mesti 

tinggal di panti 

asuhan?  

Pernah, kak Subjek merasa 

kecewa karena 

harus tinggal di 

panti asuhan 

  

19. Perasaan yang Kecewa, kak.    
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gimana? Marah, 

kecewa, atau 

yang lainnya? 

 Apa yang mbuat 

kamu ngerasa 

kecewa? 

Awal-awal 

tinggal di panti 

rasane sepi, 

pengen pulang 

tapi ngak bisa. 

Trus minder 

karena belum 

dapet temen, tapi 

lama-lama dapet 

banyak temen. 

Awalnya 

subjek merasa 

kesepian 

  

 Apa kamu 

pernah dipanggil 

dengan julukan 

“anak panti”?  

Pernah, kak. 

 

Subjek pernah 

dipanggil 

dengan julukan 

“anak panti” 

  

20. Apa kamu 

ngerasa kamu 

memang seperti 

yang mereka 

omongin tadi? 

Ngak, kak.    

 Apakah julukan 

“anak panti” tadi 

ngebuat kamu 

ngerasa lebih 

rendah dari 

orang lain? 

Ngak ada 

ngaruhnya buat 

aku, kak. 
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21. Apakah 

pengasuh pernah 

ngomong hal-

hal yang 

mengarah, 

misale ngehina 

kamu karena 

kamu tu anak 

panti? 

Ndak pernah, kak. 

 

Pengasuh tidak 

pernah 

memanggil 

subjek dengan 

panggilan”ana

k panti” 

2k Subjek 

merasa 

nyaman 

dengan 

pengasuhnya 

22. Oya, mam ngak 

enaknya tinggal 

di panti apa sih? 

Ndak bebas, 

peraturannya 

ketat, dimarahi 

sama pengasuh 

kalo buat salah. 

   

23. Kalo yang buat 

enak tinggal di 

panti apa, mam? 

Bisa main bareng, 

bisa sekolah, 

tempatnya luas, 

hidup 

berkecukupan. 

   

 

Keterangan coding : 

2a : Pengasuh membandingkan/membedakan subjek dengan anak lain 

2b :  Pengasuh menelantarkan dan kurang memberikan perhatian, kasih 

sayang pada anak 

2c :  Pengasuh marah 

2d :  Pengasuh menyalahkan anak 

2e :  Harapan ideal subjek tentang pengasuh dan hidupnya 
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2f :  Pengasuh menjelek-jelekkan subjek di depan anak lain, pengasuh, 

maupun guru 

2g :  Subjek merasa tidak nyaman dengan pengasuhnya 

2h :  Pengasuh memukul anak 

2i : Pengasuh sudah memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup 

pada subjek 

2j :  Pengasuh conditional menurut teori Rogers 

2k :  Subjek merasa nyaman dengan pengasuhnya 

2l: Subjek puas dengan hidupnya 

2m :  Subjek setuju dengan cara penasuh mengasuh dirinya 

2n :  Pengasuh tidak membandingkan atau membedakan subjek dengan 

anak lain 

2o : Pengasuh unconditional menurut subjek 

3 : Hubungan subjek dengan gurunya unconditional 

4a : Hubungan subjek dengan teman sekolah unconditional (baik) 

4b : Hubungan subjek dengan teman sekolah dan gereja conditional 

sehingga subjek merasa minder 

5a : Konsep diri subjek (Bagaimana subjek menilai seperti apa pendapat 

pengasuh terhadap dirinya) 

5b : Konsep diri subjek (Bagaimana pendapat yang subjek yakini tentang 

keadaan fisiknya) 

5c : Konsep diri subjek (Bagaimana subjek menilai seperti apa pendapat 

teman sekolah terhadap dirinya) 

5d : Konsep diri subjek (Subjek merasa berbeda dari teman-teman 

sekolahnya) 
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Hasil Observasi Keterangan 

Pengasuh kurang sabar saat 

mengajar anak. 

Anak mempersepsikan pengasuh 

secara conditional. 

Pengasuh terkadang kurang fokus 

dalam mengajar.  

Anak mempersepsikan pengasuh 

secara conditional. 

Pengasuh terkadang terlalu keras 

terhadap anak. 

Anak mempersepsikan pengasuh 

secara conditional. 

Pengasuh terlalu fokus pada nilai 

akademis anak sehingga kurang 

memberi perhatian pada anak. 

Anak mempersepsikan pengasuh 

secara conditional. 

Pengasuh terkadang kurang sabar 

dalam mengasuh anak. 

Anak mempersepsikan pengasuh 

secara conditional. 

Reaksi pengasuh terkadang kurang 

tepat dalam menyelesaikan masalah 

anak. 

Anak mempersepsikan pengasuh 

secara conditional. 
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