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LAMPIRAN VERBATIM 

Subjek 1 

Pertanyaan Jawaban Kode  Keterangan 

1. Siapa namamu? L   

2. Dimana kamu 

tinggal? 

Jalan Tentara Pelajar nomor 

31 

  

3. Sekolah kamu 

dimana? Sekarang 

kelas berapa? 

Sekolah di Al Hazar, kelas 9   

4. Apakah ayah dan 

ibu masih ada? 

Ada    

5. Apa pekerjaan 

orangtuamu? 

Dua-duanya dokter   

6. Kamu anak ke 

berapa? 

Anak kedua   

7. Apa cita-citamu? Dokter anak sama penyanyi   

8. Kapan kamu 

mengetahui 

penyakit yang 

kamu derita ini?  

SD   

9. Siapa yang 

mengantarkan 

Ayah kalo gak ya kakak   
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kamu untuk 

transfuse darah? 

10. Apa pelajaran yang 

kamu sukai? 

Inggris, Pkn, IPA, IPS   

11. Apa pelajaran yang 

kamu tidak suka? 

Matematika…susah soalnya   

12. Apa aktifitasmu di 

sekolah? 

Belajar sama ekstrakuriler 

vocal 

  

13. Apa aktifitasmu di 

luar sekolah? 

Les pelajaran…bimbel mat 

biasanya sama les vocal 

9 Understanding  

14. Kapan kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

3 bulan sekali   

15. Bagaimana rasanya 

saat kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

Dulu sakit sampai 

nangis…sekarang sudah 

biasa saja tapi aku takut 

jarum suntik soalnya besar 

jarumnya…gak mau lihat 

kalau pas mau transfusi 

darah 

2 

 

3 

A 

Abasement dejection 

 

Harmavoidance 

16. Pernahkah kamu 

membutuhkan 

Pernah, saat hari 

sabtu…biasanya bolos 
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transfuse darah saat 

kamu sedang 

beraktifitas di 

sekolah? 

17. Saat kamu tahu 

dengan kondisi 

yang kamu alami, 

apakah kamu bisa 

menerimanya? 

Bisa   

18. Bagaimana 

perasaanmu saat 

kamu mengetahui 

bahwa kamu 

menderita 

Thalassemia? 

Agak sedih…sekarang juga 

kadang sedih  

2 Abasement dejection 

19. Apakah kamu 

pernah diejek? 

Tidak pernah   

20. Biasanya kalau ada 

masalah, cerita 

dengan siapa? 

Sama sahabat   

21. Kamu ingin 

menikmati hidup 

Ingin…karena mandiri itu 

tidak tergantung sama orang 

10 

A 

Autonomy freedom 
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mandiri? 

Alasannya? 

lain…bisa bebas juga 

22. Bagaimana 

perasasaanmu saat 

kamu 

membutuhkan 

transfuse darah saat 

beraktifitas di 

sekolah? 

Biasa saja   

23. Setelah melakukan 

transfuse darah, apa 

yang kamu 

rasakan? 

Enak…segar   

24. Bagaimana 

perasaanmu setelah 

melakukan 

transfuse darah? 

Senang  1 Sentience epicurent 

25. Apakah kamu 

punya pengalaman 

yang 

menyenangkan? 

Apa itu? 

Ada, waktu itu pergi jalan-

jalan ke luar…ada aktivitas 

di luar sih…suka soalnya 

gak bosenin 

1 

4 

A 

Sentience epicurent 

Change, travel, 

adventure 
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26. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan 

orangtuamu? 

Dekat , baik-baik saja 11 

B 

Affiliation emotional 

27. Siapa yang lebih 

memberikan 

perhatian ke kamu? 

Alasannya? 

Ibu…karena suka ngingetin 

minum obat 

B  

28. Sama orangtua, 

kamu lebih berbagi 

cerita dengan 

siapa? Tentang 

apa? Alasannya? 

Jarang berbagi 

sih…biasanya cerita sama 

ayah…macem-macem 

sih…ya emang lebih deket 

sama ayah 

11 

A 

Affiliation emotional 

29. Orangtua ingin 

kamu menjadi apa 

di masa depan? 

Dokter anak   

30. Ketika kamu 

sedang transfuse 

darah, orangtua 

menemani kamu? 

Biasanya ditinggal…Cuma 

dianter aja  

  

31. Selain dengan 

orangtua, kamu 

Dengan kakak…tapi enggak 

terlalu 
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dekat sama siapa di 

dalam keluarga? 

32. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan saudaramu? 

Baik-baik saja   

33. Apakah saudaramu 

tahu tentang 

penyakitmu? 

Tahu   

34. Bagaimana reaksi 

saudaramu? 

Memberikan support 17 

B 

Press nurturance 

35. Apakah kamu 

punya teman? 

Punya   

36. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan teman-

temanmu? 

Baik-baik saja B  

37. Apakah kamu 

punya sahabat 

dekat? 

Ada   

38. Pernahkah kamu 

suka berbagi cerita 

dengan sahabatmu? 

Pernah…karena lebih bisa 

jaga rahasia sama saling 

nenangin kalau ada 

8 

15 

Succorance 

Nurturance  
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Alasannya? masalah…ya gitu lah 

39. Teman-teman dan 

sahabatmu tahu 

tentang penyakit 

thalassemia yang 

kamu miliki? 

Teman jarang yang tahu tapi 

kebanyakan enggak 

tahu…kalo sahabat ada yang 

tahu 

  

40. Bagaimana reaksi 

teman-temanmu? 

Kaget aja karena mereka gak 

tahu kalo aku kena sakit ini 

  

41. Apakah kamu 

memiliki teman 

yang sama-sama 

punya penyakit 

thalassemia? 

Di sekolah tidak ada…tapi 

ada temen-temen yang sama 

seyayasan 

  

42. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan mereka? 

Baik-baik saja   

43. Apakah kamu dekat 

dengan tetangga 

yang ada di 

lingkunganmu? 

Ada yang kenal 

kah? 

Iya…dekat dan ada yang 

kenal 
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44. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan mereka? 

Baik- baik saja   

45. Apakah ada 

tetangga yang tahu 

tentang 

penyakitmu? 

Ada   

46. Bagaimana reaksi 

tetanggamu? 

Sama…kaget juga   

47. Di sekolah, kamu 

dekat sama siapa? 

Temen…guru   

48. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan warga di 

sekolah? 

Baik-baik saja   

49. Apakah warga di 

sekolah ada yang 

tahu tentang 

penyakitmu? 

Semuanya kayaknya tahu   

50. Bagaimana reaksi 

mereka? 

Kaget    
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Wawancara kedua  

1. Apakah kamu suka 

makan cemilan? 

Suka…biasanya makan 

cemilan waktu lagi main 

game komputer apa gak 

waktu belajar juga tapi 

kadang sebal sama kakak 

karena suka ngambil 

cemilanku 

7 

12 

 

18 

A 

Nutriance 

Playmint 

 

Press Loss 

2. Ini kamu lagi ujian, 

bagaimana kamu bisa 

optimis lulus ujian? 

Ya belajar dengan 

tekun…biar dapet nilai yang 

bagus sama lulus…terus juga 

ngulang-ngulang ngerjain 

soal ujian dari tahun lalu 

yang dikasi sama guru…biar 

hasilnya bagus...trus juga 

kalau lagi belajar, aku minta 

gak mau diganggu, biar 

konsen belajar sama tenang 

kalau belajar…ya pokoknya 

enaklah buat belajar 

14 

 

13 

 

 

 

 

6 

 

5 

Achievement  

 

Counteraction 

 

 

 

 

Rejection   

 

Passivity  

3. selama kamu dalam 

masa-masa ujian, apa 

Stress banget…waktunya 

buat santai-santai aja gak 

19 

 

Press lack 
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yang kamu rasakan? ada…pengen banget cepet-

cepet selesai ujian 

10 Autonomy freedom 

4. selama kamu lagi 

masa-masa ujian, 

apakah kamu les? 

Iya   

5. guru lesmu apakah 

selalu datang ke 

tempatmu? 

Pernah gak dateng…soalnya 

dianya ada acara…tapi ya 

pernah gak dateng waktu lagi 

try out terus mau minta 

tolong kakak, malah kakak 

lagi pergi 

18 

 

 

8 

 

Press loss 

 

 

Succorance  

6. apakah kamu pernah 

menolak untuk 

mengikuti les? 

Pernah…kalau lagi capek 

atau hbnya turun…pengen 

tidur bawaannya 

6 

 

5 

Rejection 

 

Passivity  

7. apakah kamu ada 

larangan dari orangtua 

yang menyangkut 

tentang penyakitmu? 

Larangan sih ada, gak boleh 

kecapekan sama banyak 

aktifitas biar badannya gak 

drop…tapi aku pengennya 

bebas…dan orangtua ya tidak 

memaksa 

B  

8. apakah kamu suka 

jalan-jalan? Kemana? 

Suka…biasa ke mall sama 

temen-temen atau gak sama 

4 Change, travel, 

adventure 



164 

 

 

 

keluarga 

9. kalau pergi sama 

temen-temen, apakah 

kamu meminta ijin 

kepada orangtua? 

Iya minta ijin…tapi minta 

ijin sama ayah…soalnya 

kalau sama ibu, aku takut 

apalagi  biasanya dilarang, 

cerewet lagi…kadang diijinin 

terus gak boleh lama lama 

 

3 

 

20 

 

Harmavoidance  

 

Press dominance 

restraint 

10. kalau pergi sama 

temen-temen, biasanya 

kamu ngapain aja 

disana? 

Kumpul…terus ngobrol atau 

gak nonton 

  

11. apakah kamu 

pernah kehilangan 

benda yang kamu 

miliki? 

Pernah…dijambret sama 

maling waktu di mall sama 

temen…mana hpnya hadiah 

gara-gara dapet ranking 

18 Press loss 

12. ranking berapa di 

sekolah? 

Sekarang gak dapet 

ranking…tapi kalau dulu-

dulu pernah dapet sepuluh 

besar…pernah sampe tiga 

besar 

  

13. apakah ada yang 

kagum dengan prestasi 

Keluarga pastinya…teman-

teman juga ada yang 

21 Press deference 

respect 
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yang kamu miliki? memberikan selamat 

14. kamu sama teman-

teman, apakah kamu 

pernah marah? 

Sering…kadang suka 

menyinggung kalau lagi 

ngomong-ngomong 

16 Aggression 

emotional verbal 

15. Kalau marah sama 

teman, sama teman 

yang perempuan atau 

yang laki-laki? 

Kebanyakan sama temen-

temen perempuan…kalau 

sama temen laki-laki, aku 

anggap cuma bercanda aja 

  

16. apakah kamu 

sudah merasakan 

pubertas? Sejak 

kapan? 

Sudah…sejak smp kelas 2 A  

17. waktu mens, 

apakah berdampak 

dengan penyakitmu? 

Gak…biasa aja   

18. kalau soal 

penampilan, apakah 

kamu ada 

permasalahan? 

Gak…biasa aja   

Keterangan : 

1. Need of sentience epicurent 

2. Need of abasement dejection 
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3. Need of harm avoidance 

4. Need of change, travel and adventure 

5. Need of passivity 

6. Need of rejection 

7. Need of nutriance  

8. Need of succorance 

9. Need of understanding 

10. Need of autonomy freedom 

11. Need of affiliation emotional 

12. Need of playmint 

13. Need of counteraction 

14. Need of achievement 

15. Need of nurturance 

16. Need of aggression emotional verbal 

17. Press of nurturance  

18. Press of loss 

19. Press of lack 

20. Press of dominance restraint 

21. Press of deference respect 
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Lampiran Tes TAT subjek 1 

 

ANALISA KARTU 

KARTU 1 

 

A. URAIAN CERITA 

Ada anak seorang laki, dia itu lagi bermain biola awalnya tapi terus tiba-tiba 

dia mungkin terlalu bersemangat latihan kemudian biolanya patah. Dia sedih 

karena biolanya patah dan tidak bisa bermain lagi. Dia mencoba untuk 

memperbaikinya tapi tidak bisa. Lama-lama dia bingung mau diapain 

biolanya, lalu dia coba minta tolong sama temannya. Akhirnya biolanya bisa 

kembali lagi karena temannya menolong dia memperbaiki biolanya. 

B. ANALISIS 

Hero : anak seorang laki 

Need :  

- n. abasement dejection : dia sedih karena biolanya patah 

- n. harm avoidance : dia bingung mau diapain biolanya 

- n. succorance : dia coba minta tolong sama temannya 

Press : 

- p. nurturance : temannya menolong dia memperbaiki biolanya 

Akhir cerita : Akhirnya biolanya bisa kembali lagi karena temannya menolong 

dia memperbaiki biolanya. 

 

KARTU 2 
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A. URAIAN CERITA 

Pada jaman dahulu kala, hiduplah seorang nenek tua yang tinggalnya sebuah 

desa. Dia pergi mengembara bersama kakek menuju ke negeri seberang. Di 

jalan, mereka bertemu cewek berkepang. Lalu mereka berhenti dan bertanya 

pada putri tersebut karena mereka kebingungan akan arah jalan. Setelah 

bertanya, si putri menawarkan mereka untuk menginap karena sudah malam. 

Esok paginya si nenek dan kakek melanjutkan kembali perjalanannya dan 

berterima kasih dengan si putri karena sudah menginap di rumahnya. 

Sesampainya disana akhirnya mereka berdua hidup dengan bertani di ladang 

yang luas. Perasaan mereka bahagia.  

B. ANALISIS 

Hero : nenek dan kakek 

Need :  

- n. change, travel, adventure : dia pergi mengembara bersama kakek 

menuju negeri seberang 

- n. harm avoidance : mereka kebingungan akan arah jalan 

- n. sentience epicurent : perasaan mereka bahagia  

Press : 

- p. nurturance : si putri menawarkan mereka untuk menginap karena sudah 

malam 

Akhir cerita : Sesampainya disana akhirnya mereka berdua hidup dengan 

bertani di ladang yang luas 

 

KARTU 3 GF 
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A. URAIAN CERITA 

Suatu malam yang sangat gelap, tiba-tiba Ani keluar dari kamarnya dan ia 

memegang pintu kamarnya serta merunduk dan memegang kepalanya yang 

kesakitan. Dia mencoba untuk bertahan tetapi tidak mampu. Ia mencari 

bantuan tetapi tidak ada seorang pun di rumahnya. Kemudian dia berdoa 

kepada Tuhan untuk memohon bantuan. Akhirnya ada nenek yang datang dan 

membawa anak itu ke kamarnya. Perasaannya senang karena ada yang 

menolong. 

B. ANALISIS 

Hero : Ani 

Need :  

- n. succorance : ia mencari bantuan 

- n. sentience epicurent : perasaannya senang karena ada yang menolong 

Press :  

- p. loss : tidak ada seorang pun di rumah 

- p. nurturance : ada nenek yang datang dan membawa anak itu ke 

kamarnya 

Konflik :  

- n. succorance x p. loss : ia mencari bantuan tetapi tidak ada seorang pun di 

rumahnya 

Akhir cerita : Akhirnya ada nenek yang datang dan membawa anak itu ke 

kamarnya 

 

KARTU 4 
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A. URAIAN CERITA 

Pada jaman dahulu kala hiduplah suami istri yang sangat akrab. Suaminya 

seorang raja di kerajaan. Kedua pasangan tersebut sangatlah romantis, mereka 

pasangan yang sederhana. Pada suatu hari tiba-tiba suami menjadi murka dan 

menginginkan istrinya tersebut pergi dari rumah. Si suami ingin sekali 

membutuhkan perhatian dari istrinya. Si istri meminta penjelasan tetapi suami 

tidak memberikan penjelasan dan tetap mengusirnya. Akhirnya suami berhasil 

mengusir si istri dan hidup bersama istri barunya serta kekayaannya. 

B. ANALISIS 

Hero : suami  

Need :  

- n. rejection : suami tidak memberikan penjelasan dan tetap mengusirnya 

Press :  

- p. lack : si suami ingin sekali membutuhkan perhatian dari istrinya 

Akhir cerita : Akhirnya suami berhasil mengusir si istri dan hidup bersama 

istri barunya serta kekayaannya 

KARTU 5 

A. URAIAN CERITA 

Pada malam hari, Dani membuka pintu untuk mencari makanan di tempat 

dapur. Dia merasa kelaparan. Karena di dapur banyak makanan, dia mngambil 

beberapa makanan dan dimakannya. Setelah itu dia menuju ke meja belajar 

dan akhirnya dia melanjutkan belajar pada malam hari. Perasaannya biasa 

saja. 

B. ANALISIS 
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Hero : Dani 

Need : 

- n. nutriance : mencari makanan di tempat dapur 

- n. understanding : dia belajar pada malam hari  

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya dia melanjutkan belajar pada malam hari 

 

KARTU 6 GF 

A. URAIAN CERITA 

Pada saat itu ada pencurian seorang peri, ia dicuri oleh musuh dari raja 

tersebut. Dia seorang peri yang tidak disukai oleh musuh rajanya karena dia 

sakti. Dia dimasukkan ke dalam tempat yang sangat kumuh. Dia diancam 

untuk tidak menghubungi ayahnya. Perasaannya takut. Akhirnya dia berada 

disana sendiri dan tidak diberi makan. 

B. ANALISIS 

Hero : seorang peri 

Need : 

- n. harm avoidance : perasaannya takut  

Press :  

- p. dominance restraint : dia diancam untuk tidak menghubungi ayahnya 

Akhir cerita : Akhirnya dia berada disana sendiri dan tidak diberi makan. 

KARTU 7 GF  

A. URAIAN CERITA 
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Ada seorang anak dan ibu, mereka sedang bercengkrama. Sebelumnya mereka 

tiba di rumah dan duduk di sofa. Mereka habis dari sekolah. Si ibu bertanya 

tentang sekolah anaknya dan si anak menanggapinya dengan baik. Setelah 

berbincang-bincang,  akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Perasaannya 

mereka senang. 

B. ANALISIS 

Hero : anak dan ibu  

Need :  

- n. passivity : mereka memutuskan untuk tidur 

- n. sentience epicurent : perasaan mereka senang 

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. 

 

KARTU 8 GF 

A. URAIAN CERITA 

Ada remaja putri yang sedang duduk termangu di depan jendela dan ia 

merenungi masa lalunya yang suram sambil memikirkan apa yang harus 

diperbuat. Ia bingung dan resah memikirkan masa lalunya yang banyak 

masalah. Lama-kelamaan ia berusaha untuk menghilangkan bayangan masa 

lalunya. Akhirnya ia berusaha untuk tetap tegar dan selalu menjadi yang 

terbaik walaupun masa lalunya pahit untuk dikenang.  

B. ANALISIS 

Hero : remaja putri 

Need :  
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- n. passivity : duduk termangu 

- n. harm avoidance : ia bingung 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya ia berusaha untuk tetap tegar dan selalu menjadi yang 

terbaik walaupun masa lalunya pahit untuk dikenang. 

KARTU 9 GF  

A. URAIAN CERITA 

Seorang putri kabur dari istana karena ia merasa tidak betah di istana tetapi 

ayahnya mencegahnya. Sebelumnya si putri ingin bergaul dengan anak-anak 

jalanan di luar istana tetapi ayahnya melarangnya. Pada suatu saat yang 

kosong, dia berusaha keluar dari istana, tetapi ada pembantu yang melihat 

putri tersebut dan si pembantu membiarkan si putri untuk keluar. Dan 

akhirnya si putri keluar dan bebas dari istana. Putri itu akhirnya bisa bergaul 

dengan anak-anak jalanan. 

B. ANALISIS 

Hero : putri 

Need :  

- n. autonomy freedom : si putri keluar dan bebas dari istana 

Press :  

- p. dominance restraint : ayahnya mencegahnya 

         ayahnya melarangnya 

Akhir cerita : Putri itu akhirnya bisa bergaul dengan anak-anak jalanan. 

 

KARTU 10 
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A. URAIAN CERITA 

Seorang anak yang sedang dikecup oleh ayahnya karena ia telah 

membahagiakan ayahnya dengan prestasi-prestasi sekolahnya. Ayahnya 

berpesan agar ia selalu berbakti pada semua orang dan juga menjaga nama 

baik ayahnya karena sang ibu telah tiada. Perasaan ayah senang dan juga 

terharu. Akhirnya ayah memeluk anaknya tersebut. 

B. ANALISIS 

Hero : ayah 

Need :  

- n. sentience epicurent : perasaan ayah senang 

- n. affiliation emotional : ayah memeluk anaknya 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya ayah memeluk anaknya tersebut. 

  

KARTU 11 

A. URAIAN CERITA 

Ada seorang pengembara sedang terbang dengan angsa-angsanya berkeliling 

dunia. Dia melihat berbagai keindahan alam yang dilihatnya. Dia memutari 

setiap tempat-tempat yang sangat indah. Tetapi sekarang tiba-tiba sudah tidak 

indah lagi karena banyak ulah manusia yang merusak alam. Perasaannya sedih 

karena apa yang dilihat telah berubah. Akhirnya pengembara tersebut sudah 

tidak ingin menuju kesana. 

B. ANALISIS 

Hero : pengembara 
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Need :  

- n. change, travel, adventure : berkeliling dunia 

- n. abasement dejection : perasaannya sedih karena apa yang dilihat telah 

berubah 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya pengembara tersebut sudah tidak ingin menuju 

kesana. 

 

KARTU 12 BG 

A. URAIAN CERITA 

Pada musim kemarau ada sekumpulan anak-anak keluar bermain bersama. 

Sebelumnya mereka keluar dari rumah untuk bermain. Mereka biasanya 

bermain di bawah pohon, biasanya bermain petak umpet, main di sungai. 

Perasaannya senang. Kemudian si ibu memanggil mereka dan menyuruhnya 

mandi. Akhirnya anak-anak kembali ke rumah untuk mandi. 

B. ANALISIS 

Hero : sekumpulan anak 

Need :  

- n. playminth : biasanya bermain di bawah pohon, biasanya bermain petak 

umpet, main di sungai 

- n. sentience epicurent : perasaannya senang 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya anak-anak kembali ke rumah untuk mandi. 
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KARTU 13 G 

A. URAIAN CERITA 

Ada seorang anak yang ingin belajar berjalan dengan cara menaiki tangga. 

Dia selalu berusaha walaupun sering terjatuh dari tangga. Anak tersebut tidak 

putus asa untuk selalu mencoba dan akhirnya berhasil menaiki tangga. 

Perasaannya senang karena bisa menaiki tangga. 

B. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. counteraction : tidak putus asa untuk selalu mencoba 

- n. sentience epicurent : perasaannya senang 

- n. achievement : dia selalu berusaha walaupun sering terjatuh dari tangga 

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya berhasil menaiki tangga. 

 

KARTU 14 

A. URAIAN CERITA 

Pada malam hari ada seorang laki-laki yang sedang memandang di jendela. 

Dia melihat keindahan pemandangan yang ada di langit. Dia terus merenung 

dan menenangkan dirinya untuk refresing. Sebelumnya dia ada masalah, maka 

dia merenung dan menenangkan dirinya sambil melihat pemandangan. 

Kemudian dia lelah lalu  akhirnya memutuskan untuk tidur di kasur. 

B. ANALISIS 

Hero : seorang laki-laki 
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Need :  

- n. passivity : dia lelah  

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya memutuskan untuk tidur di kasur. 

 

KARTU 15 

A. URAIAN CERITA 

Penyihir tua datang memasuki kuburan untuk mencari mangsa untuk dimakan 

tetapi si penyihir tidak mendapatkan makanan yang dicarinya. Penyihir itu 

kelaparan sebelumnya. Dia berdiri dan melihat di sekelilingnya untuk mencari 

mangsa. Akhirnya dia menemukan mangsa lalu dikejar dan dimakan. Lalu 

setelah makan, akhirnya dia merasa mengantuk dan tidur di bawah pohon. 

B. ANALISIS 

Hero : penyihir tua 

Need :  

- n. nutriance : mencari mangsa untuk dimakan, 

    dia menemukan mangsa lalu dikejar dan dimakan 

- n. passivity : dia merasa mengantuk dan tidur di bawah pohon 

Press :  

- p. loss : si penyihir tidak mendapatkan makanan yang dicarinya 

Konflik :  

- n. nutriance x p. loss : mencari mangsa untuk dimakan tetapi si penyihir 

tidak mendapatkan makanan yang dicarinya 

Akhir cerita : akhirnya dia merasa mengantuk dan tidur di bawah pohon. 
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KARTU 16 

A. URAIAN CERITA 

Anak-anak TK Mentari keluar dari sekolahnya untuk berdarmawisata. Mereka 

saling membantu dan memberi semangat untuk menjadi yang terbaik. Lalu 

mereka diajak oleh gurunya ke panti asuhan. Tiba dip anti asuhan, mereka 

disambut oleh anak-anak panti. Mereka saling bercerita dengan anak-anak 

yatim piatu. Mereka terlihat akrab. Setelah itu tiba waktunya mereka pulang, 

mereka sedih karena meninggalkan anak-anak yatim piatu. 

B. ANALISIS 

Hero : anak-anak TK 

Need :  

- n. change, travel, adventure : keluar dari sekolahnya untuk 

berdarmawisata 

- n. abasement dejection : mereka sedih 

Press : 

- p. dominance respect : mereka disambut oleh anak-anak panti 

Akhir cerita : Setelah itu tiba waktunya mereka pulang, mereka sedih karena 

meninggalkan anak-anak yatim piatu. 

 

KARTU 17 GF 

A. URAIAN CERITA 

Pada saat matahari terik menyengat tubuh, ada remaja perempuan yang 

mencoba bunuh diri di sungai karena ia merasa tidak berguna. Si anak merasa 
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sedih karena dia tidak sanggup untuk menjalani kehidupannya. Tapi apa daya 

seorang ibu yang menghentikan dia untuk bunuh diri. Lalu si ibu membawa 

anak di rumahnya di kolong jembatan. Si ibu merasa kasihan dan akhirnya 

mengangkatnya sebagai anaknya.  

B. ANALISIS 

Hero : remaja perempuan 

Need :  

- n. abasement dejection : si anak merasa sedih 

Press :  

- p. dominance restraint : ibu yang menghentikan dia untuk bunuh diri 

- p. nurturance : si ibu merasa kasihan dan akhirnya mengangkatnya sebagai 

anaknya 

Akhir cerita : akhirnya mengangkatnya sebagai anaknya 

 

KARTU 18  

A. URAIAN CERITA 

Di dalam rumah ada anak yang turun tangga untuk menemui ibunya, tiba-tiba 

ia pingsan lalu si ibu menangkap si anak sehingga tidak jatuh ke lantai. Tetapi 

si anak tersebut tidak sadarkan diri dan si ibu panik lalu telepon ambulans. 

Setelah ambulans datang dan dibawa ke rumah sakit, si anak diperiksa dan 

ternyata si anak menderita penyakit jantung dan akhirnya meninggal. Si ibu 

sedih karena anaknya meninggal. 

B. ANALISIS 

Hero : ibu 
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Need :  

- n. harm avoidance : si ibu panik 

- n. abasement dejection : si ibu sedih 

Press :  

- p. loss : anaknya meninggal 

Akhir cerita : si anak menderita penyakit jantung dan akhirnya meninggal 

 

KARTU 19 

A. URAIAN CERITA 

Ada dua sahabat yang sangat akrab. Pada suatu hari seorang sahabat harus 

meninggalkannya. Yang satunya merasa sedih karena ditinggalkan. Dia 

menolak sahabatnya pergi meninggalkannya. Sang sahabat tetap 

meninggalkanya karena ayahnya dipindah kerja. Dia merasa kehilangan. 

Akhirnya dia berusaha untuk tidak sedih dan ikhlas serta menunggu sang 

sahabat kembali bersamanya. 

B. ANALISIS 

Hero : sahabat yang satunya  

Need :  

- n. abasement dejection : merasa sedih karena ditinggalkan 

- n. rejection : dia menolak sahabatnya pergi meninggalkannya 

Press : 

- p. loss : dia merasa kehilangan 

Akhir cerita : Akhirnya dia berusaha untuk tidak sedih dan ikhlas serta 

menunggu sang sahabat kembali bersamanya. 
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KARTU 20 

A. URAIAN CERITA 

Suatu musim salju yang dingin ada anak laki-laki yang berjalan. Dia 

menggosok-gosok tangannya supaya badannya terasa hangat. Ia terus 

berjalan. Di perjalanan, ia bertemu dengan anak kecil yang duduk lesu. Lalu ia 

bertanya pada anak itu. Lalu akhirnya si anak laki-laki ini mengajak anak 

kecil ini tinggal bersamanya dan perasaannya senang karena bisa menolong 

anak kecil itu. 

B. ANALISIS 

Hero : anak laki-laki 

Need :  

- n. nurturance : anak laki-laki ini mengajak anak kecil ini tinggal 

bersamanya 

- n. sentience epicurent : perasaannya senang 

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya si anak laki-laki ini mengajak anak kecil ini tinggal 

bersamanya dan perasaannya senang karena bisa menolong anak kecil itu. 

 

REKAPITULASI NEED 

No. Need No. Kartu  Jumlah  

1. Need of sentience epicurent 2, 3GF, 7GF, 10, 12BG, 

13G, 20 

7 

2. Need of abasement dejection 1, 11, 16, 17GF, 18, 19 6 
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3. Need of harm avoidance 1, 2, 6GF, 8GF, 18 5 

4. Need of change, travel and 

adventure 

2, 11, 16 3 

5. Need of passivity 7GF, 8GF, 14, 15 4 

6. Need of rejection 4, 19 2 

7. Need of nutriance  5, 15 2 

8. Need of succorance 1, 3GF 2 

9. Need of understanding 5 1 

10. Need of autonomy freedom 9GF 1 

11. Need of affiliation emotional 10 1 

12.  Need of playmint 12BG 1 

13. Need of counteraction 13G 1 

14. Need of achievement 13G 1 

15. Need of nurturance 20 1 

 

REKAPITULASI PRESS 

No. Press  No. Kartu  Jumlah  

1. Press of nurturance  1, 2, 3GF, 17GF 4 

2. Press of loss 3GF, 15, 18, 19 4 

3.  Press of lack 4 1 

4. Press of dominance restraint 6GF, 9GF, 17GF 3 

5. Press of dominance respect 16 1 

 

REKAPITULASI KONFLIK 
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No Konflik No. Kartu Jumlah 

1. Need of succorance >< Press of loss 3GF 1 

2. Need of nutriance >< Press of loss 15 1 

 

REKAPITULASI AKHIR CERITA 

Kartu Akhir Cerita Happy / Sad Ending 

1 Akhirnya biolanya bisa kembali lagi karena 

temannya menolong dia memperbaiki biolanya. 

Happy 

2 Sesampainya disana akhirnya mereka berdua hidup 

dengan bertani di ladang yang luas 

Happy 

3GF Akhirnya ada nenek yang datang dan membawa 

anak itu ke kamarnya 

Happy 

4 Akhirnya suami berhasil mengusir si istri dan 

hidup bersama istri barunya serta kekayaannya 

Happy 

5 akhirnya dia melanjutkan belajar pada malam hari Happy 

6GF Akhirnya dia berada disana sendiri dan tidak diberi 

makan. 

Sad 

7GF akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Happy 

8GF Akhirnya ia berusaha untuk tetap tegar dan selalu 

menjadi yang terbaik walaupun masa lalunya pahit 

untuk dikenang. 

Happy 

9GF Putri itu akhirnya bisa bergaul dengan anak-anak 

jalanan 

Happy 
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10 Akhirnya ayah memeluk anaknya tersebut Happy 

11 Akhirnya pengembara tersebut sudah tidak ingin 

menuju kesana. 

Sad 

12BG Akhirnya anak-anak kembali ke rumah untuk 

mandi 

Happy 

13G akhirnya berhasil menaiki tangga Happy 

14 akhirnya memutuskan untuk tidur di kasur Happy 

15 akhirnya dia merasa mengantuk dan tidur di bawah 

pohon. 

Happy  

16 Setelah itu tiba waktunya mereka pulang, mereka 

sedih karena meninggalkan anak-anak yatim piatu. 

Sad 

17GF akhirnya mengangkatnya sebagai anaknya Happy 

18 si anak menderita penyakit jantung dan akhirnya 

meninggal 

Sad 

19 Akhirnya dia berusaha untuk tidak sedih dan ikhlas 

serta menunggu sang sahabat kembali bersamanya. 

Happy 

20 akhirnya si anak laki-laki ini mengajak anak kecil 

ini tinggal bersamanya dan perasaannya senang 

karena bisa menolong anak kecil itu. 

Happy 
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LAMPIRAN B 
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LAMPIRAN VERBATIM 

Subjek 2 

Pertanyaan Jawaban Kode  Keterangan 

1. Siapa namamu? M   

2. Dimana kamu 

tinggal? 

Jalan genuk sari atas   

3. Sekolah kamu 

dimana? Sekarang 

kelas berapa? 

SMP Kartika…kelas 8   

4. Apakah ayah dan 

ibu masih ada? 

Masih…masih utuh   

5. Apa pekerjaan 

orangtuamu? 

Ayah kerja jadi sopir…ibu ga 

kerja…ibu jadi ibu rumah 

tangga 

  

6. Kamu anak ke 

berapa? 

Anak keempat dari empat 

bersaudara 

  

7. Apa cita-citamu? Jadi dokter   

8. Kapan kamu 

mengetahui 

penyakit yang 

kamu derita ini?  

Sekitar umur 6 atau 7 baru tahu   

9. Siapa yang Ibu   
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mengantarkan 

kamu untuk 

transfuse darah? 

10. Apa pelajaran yang 

kamu sukai? 

IPA…biologi   

11. Apa pelajaran yang 

kamu tidak suka? 

Mat sama Fisika…soalnya 

banyak mikir 

  

12. Apa aktifitasmu di 

sekolah? 

Ya bermain sama temen…sama 

ikut ekskul nari tradisional 

  

13. Apa aktifitasmu di 

luar sekolah? 

Ga ada   

14. Kapan kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

Sebulan sekali   

15. Bagaimana rasanya 

saat kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

Biasa aja   

16. Pernahkah kamu 

membutuhkan 

transfuse darah saat 

kamu sedang 

Pernah…hari kamis atau 

sebtu…biasa ijin untuk tranfusi 

darah tapi sebelumnya pesen 

darah dulu di hari sebelumnya 
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beraktifitas di 

sekolah? 

17. Saat kamu tahu 

dengan kondisi 

yang kamu alami, 

apakah kamu bisa 

menerimanya? 

Bisa…ya pasrah aja A  

18. Bagaimana 

perasaanmu saat 

kamu mengetahui 

bahwa kamu 

menderita 

Thalassemia? 

Ya sedih…tapi ada teman-

teman juga yang kena jadi ga 

terlalu sedih 

1 Abasement 

dejection 

19. Apakah kamu 

pernah diejek? 

Bagaimana 

perasaanmu? 

Ga   

20. Biasanya kalau ada 

masalah, cerita 

dengan siapa? 

Sama temen 

deket…sahabat…biasanya 

cerita keseharian…ya pelajaran, 

aktifitas di rumah 

  

21. Kamu ingin Mau….ya melatih diri biar tidak   
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menikmati hidup 

mandiri? 

Alasannya? 

manja 

22. Bagaimana 

perasaanmu saat 

kamu melakukan 

transfuse darah? 

Biasa aja   

23. Bagaimana 

perasasaanmu saat 

kamu 

membutuhkan 

transfuse darah saat 

beraktifitas di 

sekolah? 

Biasa aja   

24. Setelah melakukan 

transfuse darah, 

apa yang kamu 

rasakan? 

Seger…ga lemes   

25. Bagaimana 

perasaanmu setelah 

melakukan 

transfuse darah? 

Senang 5 Sentience 

epicurent 
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26. Bagaimana reaksi 

orangtuamu saat 

kamu menderita 

penyakit ini? 

kaget…ga tau apa-apa kok 

anaknya tiba-tiba ada sakit gitu 

  

27. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan 

orangtuamu? 

Deket…baik-baik saja 10 

B 

Affiliation 

emotional 

28. Siapa yang lebih 

memberikan 

perhatian ke kamu? 

Alasannya? 

Ibu…suka ngingetin minum 

obat 

  

29. Sama orangtua, 

kamu lebih berbagi 

cerita dengan 

siapa? Tentang 

apa? Alasannya? 

Sama dua-duanya…ya tentang 

aktifitas di sekolah 

  

30. Orangtua ingin 

kamu menjadi apa 

di masa depan? 

Yang jadi lebih baik   

31. Ketika kamu 

sedang transfuse 

Iya…ibu yang menemani   
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darah, orangtua 

menemani kamu? 

32. Selain dengan 

orangtua, kamu 

dekat sama siapa di 

dalam keluarga? 

Kakak laki-laki…soalnya 

kakak-kakak yang lain udah 

punya rumah dan berkeluarga 

14 Press loss 

33. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan 

saudaramu? 

Baik-baik saja   

34. Apakah saudaramu 

tahu tentang 

penyakitmu? 

Tahu   

35. Bagaimana reaksi 

saudaramu? 

Biasa…bisa menerima B  

36. Apakah kamu 

punya teman? 

Punya   

37. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan teman-

temanmu? 

Baik-baik saja   

38. Apakah kamu Punya   
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punya sahabat 

dekat? 

39. Teman-teman dan 

sahabatmu tahu 

tentang penyakit 

thalassemia yang 

kamu miliki? 

Ada yang tahu   

40. Bagaimana reaksi 

teman-temanmu? 

Biasa aja…bisa 

menerima….kadang mereka 

pernah curiga karena aku 

pernah suka tidak masuk 

sekolah  

B  

41. Apakah kamu 

memiliki teman 

yang sama-sama 

punya penyakit 

thalassemia? 

Punya   

42. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan mereka? 

Baik-baik saja B  

43. Apakah kamu 

dekat dengan 

Enggak…males keluar 

rumah…paling ya keluar main 

6 

13 

Passivity  

Change, travel, 
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tetangga yang ada 

di lingkunganmu? 

Ada yang kenal 

kah? 

ke rumah sahabat…deket dari 

sini kok 

A adventure 

44. Apakah ada 

tetangga yang tahu 

tentang 

penyakitmu? 

Ada   

45. Bagaimana reaksi 

tetanggamu? 

Biasa aja   

46. Di sekolah, kamu 

dekat sama siapa? 

Sama temen   

47. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan warga di 

sekolah? 

Baik-baik tapi jarang 

komunikasi 

  

48. Apakah warga di 

sekolah ada yang 

tahu tentang 

penyakitmu? 

Ada…semua warga tahu   

49. Bagaimana reaksi 

mereka? 

Biasa aja B  
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Wawancara kedua  

1. dulu, SDnya 

dimana? 

Waktu itu di SD Imanuel kelas 

1 sampe kelas 3…trus pindah 

ke SD Kartika…kelas 3 sampe 

lulus 

  

2. kenapa pindah 

sekolah? 

Gara-gara operasi 

limpa…limpanya 

membengkak…trus dulu kalo 

transfusi sampe dua kali dalam 

seminggu…tapi udah operasi 

trus istirahat di rumah sekitar 

tiga minggu 

A  

3. apa yang membuat 

kamu merasa sedih? 

Ditinggal orangtua kalo mereka 

pergi…sepi di rumah 

1 

 

 

3 

Abasement 

dejection 

 

Succorance  

4. apa yang membuat 

kamu merasa senang? 

Kumpul sama teman-

teman…bisa cerita-

cerita…rame pokoknya 

5 Sentience 

epicurent 

5. apa yang 

membuatmu merasa 

Lupa membuat PR…takut 

bilang sama guru kalo lupa 

2 

A 

Harm avoidance 
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takut? 

6. biasa kalau pulang 

sekolah, apa yang 

kamu lakukan? 

Istirahat di rumah…makan lalu 

tidur siang 

6 Passivity  

7. kamu suka jalan-

jalan kah? 

Suka…tapi jarang jalan-

jalan..jalan-jalan ke taman 

biasanya…sama 

temen…biasanya diajak jalan-

jalan 

13 Change, travel 

and adventure 

8. apakah kamu pernah 

menolak ajakan 

teman? 

Pernah nolak…lebih suka santai 

di rumah…temen-temen ya 

kadang ngrasani aku gara-gara 

aku ga ikut pergi 

9 

A 

6 

Rejection 

 

Passivity  

9. kalau sama temen, 

pernah marah ? 

Pernah…sama temen 

cowok…sukanya 

gangguin…pernah gangguin 

temenku sampe dia nangis 

12 Aggresion 

emotional verbal 

10. apa yang kamu 

lakukan waktu 

temenmu nangis? 

Dihibur biar ga sedih 8 Nurturance  

11. kamu suka 

membaca? 

Suka…baca buku komik apa ga 

majalah…kadang-kadang ya 

A  
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buku pelajaran…nyicil-nyicil 

sebelum ulangan 

12. kalau kamu akan 

menghadapi ulangan, 

pernahkah meminta 

dukungan dari 

orangtua? 

Pernah…biasa minta sama 

ibu…minta doa 

3 Succorance  

13. kalau kamu gagal 

dalam ulangan, apa 

yang kamu lakukan? 

Ya belajar lagi buat 

memperbaiki kesalahan…kan 

ada remidi mas…jadi ngulang 

belajar lagi…biar nanti nilainya 

jadi bagus  

11 counteraction 

13. kamu suka biologi, 

apa yang kamu suka 

dari pelajaran biologi 

itu? 

Saat eksperimen…kan 

percobaan-percobaan gitu…trus 

ingin tahu juga kok bisa 

hasilnya jadi begini 

4 Cognizance  

14. apakah kamu 

pernah merasa 

kehilangan? 

Pernah…kehilangan alat 

tulis…apa ga barang yang aku 

suka…kadang lupa naruh 

dimana 

14 

A 

Press loss 

15. apakah kamu 

sudah mengalami 

Belum A  
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pubertas? 

16. apakah ada orang 

yang bertanya sama 

kamu tentang kondisi 

kamu yang belum 

pubertas? 

Temen sih…pernah temen 

tanya kok dadanya rata…trus 

pernah ada bu dhe datang trus 

aku dikira masih SD…gara-gara 

belum kelihatan anak gede 

  

17. apakah kamu malu 

kalau kamu belum 

merasakan pubertas? 

Gak…biasa aja   

18. apakah ada 

larangan-larangan dari 

orangtua? 

Ada…gak boleh capek…kalo di 

sekolah, gak boleh ikut 

pelajaran olahraga yang berat-

berat…tapi ya kadang 

melanggar sih 

B  

19. apakah kamu 

percaya diri dengan 

penampilan kamu? 

Biasa aja…Cuma ya tadi itu 

kadang dikira masih SD gara-

gara gak kayak anak 

gede…anak SMP 

  

Keterangan : 

1. Need of abasement dejection 

2. Need of harm avoidance 

3. Need of succorance 
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4. Need of cognizance 

5. Need of sentience epicurent 

6. Need of passivity 

7. Need of achievement 

8. Need of nurturance 

9. Need of rejection  

10. Need of affiliation emotional 

11. Need of counteraction 

12. Need of aggression emotional verbal 

13. Need of change, travel and adventure 

14. Press of loss 
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Lampiran Tes TAT subjek  

 

ANALISA KARTU 

KARTU 1 

C. URAIAN CERITA 

Ni orangnya lagi melihat biola terus sedang membayangkan dirinya bermain 

biola bisa apa enggak…trus dia itu tidak percaya diri dengan kemampuannya 

bermain biola dan masih ragu-ragu buat main biola. Perasaannya sedih. 

Akhirnya dia mencoba untuk bermain biola dan berhasil bermain biola. 

D. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. abasement dejection : perasaannya sedih 

- n. achievement : dia mencoba untuk bermain biola 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia mencoba untuk bermain biola dan berhasil 

bermain biola. 

  

KARTU 2 

C. URAIAN CERITA 

Ini ada seorang perempuan yang sedang melihat ibu-ibu yang sedang hamil. 

Dia membayangkan dia hamil nantinya. Dia membayangkan jika dia hamil, 

apa dia sama dengan ibu itu atau berbeda dengan kehamilannya itu. Terus dia 

juga membayangkan suaminya susah mencari pekerjaan. Dengan perasaannya 
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yang sedih, dia membayangkan kalau misalnya kehidupannya belum 

tercukupi. Akhirnya dia tercukupi kehidupannya. 

D. ANALISIS 

Hero : perempuan 

Need :  

- n. abasement dejection : perasaannya yang sedih 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia tercukupi kehidupannya. 

 

KARTU 3 GF 

C. URAIAN CERITA 

Orang ini sedang memikirkan penyesalan atau kegagalan seperti kegagalan 

dalam mengerjakan sesuatu. Perasaannya itu sedih banget. Akhirnya dia 

melatih dirinya untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan waktu dia gagal itu 

dan akhirnya dia senang karena berhasil dari kegagalan itu. 

D. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. abasement dejection : perasaannya itu sedih banget 

- n. counteraction : dia melatih dirinya untuk mengerjakan apa yang dia 

kerjakan waktu dia gagal 

- n. sentience epicurent : dia senang 

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya dia senang karena berhasil dari kegagalan itu.  
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KARTU 4 

C. URAIAN CERITA 

Seorang istri melihat suaminya. Dia sedih karena belum bisa membahagiakan 

suaminya. Si istri kurang perhatian. Perasaannya sedih. Akhirnya dia mencoba 

memperhatikan suaminya dengan memberikan perhatian yang lebih. Akhirnya 

suami bisa memaafkan dan kembali dengan si istri. 

D. ANALISIS 

Hero : istri 

Need :  

- n. abasement dejection : dia sedih karena belum bisa membahagiakan 

suaminya 

- n. nurturance : dia mencoba memperhatikan suaminya dengan 

memberikan perhatian yang lebih 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya suami bisa memaafkan dan kembali dengan si istri.  

 

KARTU 5 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang ibu yang membuka sebuah kamar. Kamar itu adalah kamar yang 

sudah lama tidak ditempati. Sebelumnya dia lewat tetapi dia ingin mencoba 

membuka kamar itu. Ibu itu mencoba membuka dan mengetahui apa yang ada 

di kamar itu. Perasaannya itu risau atau kecewa karena melihat kenangan-
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kenangan yang ada di kamar itu. Akhirnya ibu itu masuk dan mengenang 

kejadian yang terjadi di kamar itu. 

D. ANALISIS 

Hero : ibu 

Need :  

- n. abasement dejection : perasaannya itu risau atau kecewa karena melihat 

kenangan-kenangan yang ada di kamar itu 

- n. cognizance : mengetahui apa yang ada di kamar itu 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya ibu itu masuk dan mengenang kejadian yang terjadi di 

kamar itu.  

 

KARTU 6 GF 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang laki-laki tua yang terus mengganggu seorang ibu-ibu. Lalu ibu-

ibu itu merasa tidak nyaman dekat dengan laki-laki tua itu. Perasaannya kaget 

karena tiba-tiba laki-laki itu berada di belakangnya dan mengagetkannya. 

Akhirnya dia merasa sangat ketakutan karena laki-laki itu mengganggu dia. 

D. ANALISIS 

Hero : ibu 

Need :  

n. harm avoidance : dia merasa sangat ketakutan 

Press : - 
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Akhir cerita : Akhirnya dia merasa sangat ketakutan karena laki-laki itu 

mengganggu dia 

 

KARTU 7 GF  

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang gadis kecil yang sedang marah dengan ibunya. Terus ibu itu 

mencoba menghibur gadis kecil itu. Perasaan gadis itu sangat kecewa karena 

si ibu kurang perhatian. Akhirnya si ibu mencoba berbicara dengan gadis itu. 

Si gadis mencoba meresapi pembicaraan ibunya. Lalu ibunya pergi ke kamar 

dan akhirnya gadis itu ke kamar ibunya dan meminta maaf karena sudah 

marah sama ibunya. 

D. ANALISIS 

Hero : gadis  

Need :  

- n. abasement dejection : perasaan gadis itu sangat kecewa karena si ibu 

kurang perhatian 

- n. aggression emotional verbal : marah 

Press : - 

 

Hero : ibu 

Need :  

- n. nurturance : ibu itu mencoba menghibur gadis kecil itu 

Press : - 
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Akhir cerita : akhirnya gadis itu ke kamar ibunya dan meminta maaf karena 

sudah marah sama ibunya.  

 

 

KARTU 8 GF 

C. URAIAN CERITA 

Ada wanita sedang membayangkan suatu kenangan yang tidak bisa dilupakan. 

Wanita itu berpikir tentang kehidupannya selama hidupnya. Kenangan yang 

dipikirkannya adalah masa lalu dan masa depannya. Perasaannya risau. 

Akhirnya wanita itu memutuskan untuk memikirkan masa depan dan 

meninggalkan kenangan masa lalu. 

D. ANALISIS 

Hero : wanita 

Need :  

- n. harm avoidance : perasaannya risau 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya wanita itu memutuskan untuk memikirkan masa 

depan dan meninggalkan kenangan masa lalu.  

 

KARTU 9 GF  

C. URAIAN CERITA 

Ada wanita yang sedang bersembunyi di belakang pohon. Dia bersembunyi 

karena saudaranya jahat, saudaranya jahat karena dia disuruh bantu-bantu dan 

dia menolak untuk bantu-bantu. Perasaannya ketakutan. Dia melihat 
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saudaranya berlari mencarinya dan dia sembunyi. Akhirnya dia pergi 

meninggalkan saudarannya dan saudarnya tidak berhasil mencarinya. 

D. ANALISIS 

Hero : wanita 

Need :  

- n. rejection : dia menolak untuk bantu-bantu 

- n. harm avoidance ; perasaannya ketakutan 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia pergi meninggalkan saudarannya dan saudarnya 

tidak berhasil mencarinya. 

KARTU 10 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang gadis yang sedang memeluk ibunya. Gadis itu sedih karena tidak 

mau kehilangan si ibu. Mereka sedang berpelukan. Sebelumnya ibunya mau 

pergi meninggalkannya. Terus gadis itu menangis memohon ibunya untuk 

tidak meninggalkannya. Akhirnya ibu tidak meninggalkan dia. 

D. ANALISIS 

Hero : gadis 

Need :  

- n. abasement dejection : gadis itu sedih karena tidak mau kehilangan 

ibunya 

- n. affiliation emotional : mereka sedang berpelukan 

             memeluk ibunya 

Press : -  
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Akhir cerita : Akhirnya ibu tidak meninggalkan dia. 

 

KARTU 11 

C. URAIAN CERITA 

Gambar air terjun dan ada orangnya. Ada batu-batuan terus ada tebing terus 

ada sungai. Orang-orangnya lagi melihat pemandangan. Perasaannya senang 

karena pemandangannya bagus. Akhirnya orang-orang meninggalkan tempat 

itu karena orang-orang itu hanya sekedar meliha-lihat saja. 

D. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. sentience epicurent : perasaannya senang karena pemandangannya 

bagus 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya orang-orang meninggalkan tempat itu karena orang-

orang itu hanya sekedar meliha-lihat saja. 

 

KARTU 12 BG 

C. URAIAN CERITA 

Ada sebuah pohon terus sungai dan kapal seperti hutan yang sunyi. 

Perasaannya sejuk dan asri karena banyak pohon. Suasana yang ada disana 

menyenangkan. Akhirnya ada seseorang yang menuju ke hutan itu. Orang 

yang datang kesana untuk menenangkan pikirannya. Sebelumnya orang itu 
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banyak masalah, jadi dia pergi kesana untuk menenangkan dirinya. Akhirnya 

perasaannya tenang dan nyaman. 

D. ANALISIS 

Hero : orang  

Need :  

- n. passivity : perasaannya tenang dan nyaman 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya perasaannya tenang dan nyaman. 

 

KARTU 13 G 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang anak kecil yang sedang menaiki tangga. Anak itu mencoba 

menaiki tangga itu dan menuju ke atas  dan melihat apa yang ada di atas 

dengan perasaan yang sangat penasaran. Akhirnya anak itu sampai di atas dan 

ternyata di atas hanya ada ruangan yang kosong dan gelap. Akhirnya anak itu 

turun karena ketakutan. 

D. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. cognizance : anak itu mencoba menaiki tangga itu dan menuju ke atas  

dan melihat apa yang ada di atas dengan perasaan yang sangat penasaran 

- n. harm avoidance : akhirnya anak itu turun karena ketakutan 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya anak itu turun karena ketakutan.  



208 

 

 

 

 

KARTU 14 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang anak laki-laki yang sedang membuka jendela untuk melihat 

pemandangan dan menikmati udara yang segar. Perasaannya tenang. 

Sebelumnya dia merasa tidak nyaman karena kepanasan di dalam kamarnya. 

Akhirnya dia melihat sebuah bukit yang tinggi lalu dia pergi menuju ke bukit 

itu. 

D. ANALISIS 

Hero : anak laki-laki 

Need :  

- n. passivity : perasaannya tenang 

- n. change, travel and adventure : dia pergi menuju ke bukit itu 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia melihat sebuah bukit yang tinggi lalu dia pergi 

menuju ke bukit itu  

 

KARTU 15 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang kakek-kakek yang datang ke pemakaman. Dia mendatangi 

pemakaman anaknya yang meninggal akibat jatuh dari tangga. Kakek itu 

merasa sedih karena yang dulu hidupnya bersama anaknya, sekarang dia 

kesepian, tidak bisa bersama anaknya. Kakek itu merasa kehilangan anaknya. 
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Kakek itu hanya bisa berharap anaknya bisa disampingnya. Akhrinya kakek 

itu menerima apa yang sudah terjadi.  

D. ANALISIS 

Hero : kakek 

Need :  

- n. abasement dejection : kakek itu merasa sedih karena yang dulu 

hidupnya bersama anaknya 

- n. succorance : dia kesepian 

Press :  

- p. loss : kakek itu merasa kehilangan anaknya 

Akhir cerita : Akhrinya kakek itu menerima apa yang sudah terjadi.  

 

KARTU 16 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang anak yang masih keadaan bersih dan suci. Anak itu belum 

terkena goresan sedikit pun. Anak itu memikirkan sebuah masa depan yang 

sangat indah. Perasaannya kesepian karena tidak ada orang yang 

memperhatikan karena dia seorang diri. Anak kecil itu ingin sekali punya 

orangtua. Akhirnya dia berhasil punya orangtua dan perhatian dengannya. 

D. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. succorance : perasaannya kesepian 

Press : - 
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Akhir cerita : Akhirnya dia berhasil punya orangtua dan perhatian dengannya.  

 

KARTU 17 GF 

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang wanita yang sedang melihat sungai. Wanita itu membayangkan 

keadaan di sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada orang yang sedang bekerja 

dengan mengangkat sebuah benda. Wanita itu sangat kasihan melihat orang-

orang yang sedang bekerja itu. Dia merasa sedih kalau dia bekerja seperti itu. 

Akhirnya dia mensyukuri dengan apa yang dia punya sekarang. 

D. ANALISIS 

Hero : wanita 

Need :  

- n. abasement dejection : dia merasa sedih kalau dia bekerja seperti itu 

Press :  

Akhir cerita : Akhirnya dia mensyukuri dengan apa yang dia punya sekarang.  

 

KARTU 18  

C. URAIAN CERITA 

Ada seorang ibu-ibu yang sedih melihat anaknya yang jatuh dari tangga. Dia 

melihat anaknya. Dia sedih karena anaknya tidak sadarkan diri. Kemudian dia 

menangis ketika meelihat anaknya itu. Akhirnya dia memanggil salah satu 

pembantu yang ada di rumah itu untuk menelepon rumah sakit.  

D. ANALISIS 

Hero : ibu 
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Need :  

n. abasement dejection : dia sedih karena anaknya tidak sadarkan diri 

n. succorance : dia memanggil salah satu pembantu yang ada di rumah itu 

untuk menelepon rumah sakit 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia memanggil salah satu pembantu yang ada di 

rumah itu untuk menelepon rumah sakit.  

 

KARTU 19 

C. URAIAN CERITA 

Ada sebuah kapal di tengah-tengah ombak yang besar. Semua orang yang ada 

di kapal itu panik karena ada ombak yang sangat besar. Hujan, mendung telah 

menyelimuti langit di atas kapal. Ombak itu menggulingkan kapal. Perasaann 

orang-orang ketakutan. Akhirnya banyak orang-orang yang bisa selamatkan 

diri tetapi ada juga orang-orang yang tidak bisa selamatkan dirinya. 

D. ANALISIS 

Hero : orang-orang  

Need :  

- n. harm avoidance : perasaan orang-orang ketakutan 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya banyak orang-orang yang bisa selamatkan diri tetapi 

ada juga orang-orang yang tidak bisa selamatkan dirinya. 

 

KARTU 20 
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C. URAIAN CERITA 

Ada seorang laki-laki yang sedang melakukan suatu kegiatan yang 

menyusahkan. Orang itu berperasaan sedih karena kegiatan yang dilakukan 

belum terselesaikan. Lalu orang itu mencoba untuk menyelesaikan kegiatan 

itu. Akhirnya kegiatan itu selesai disaat orang itu sudah tidak ada tenaga lagi. 

Jadi kegiatannya selesai dan orang itu sudah tidak punya tenaga lagi. 

D. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. abasement dejection : orang itu berperasaan sedih karena kegiatan yang 

dilakukan belum terselesaikan 

- n. achievement : orang itu mencoba untuk menyelesaikan kegiatan itu 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya kegiatan itu selesai disaat orang itu sudah tidak ada 

tenaga lagi. 

REKAPITULASI NEED 

No. Need No. Kartu  Jumlah  

1. Need of abasement dejection 1, 2, 3GF, 4, 5, 7GF, 

10, 15, 17GF, 18, 20 

11 

2. Need of harm avoidance 6, 8GF, 9GF, 13G, 19 5 

3. Need of succorance 15, 16, 18 3 

4. Need of cognizance 5, 13G 2 

5. Need of sentience epicurent 3GF, 11 2 

6. Need of passivity 12BG, 14 2 
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7. Need of achievement 1, 20 2 

8. Need of nurturance 4, 7GF 2 

9. Need of rejection  9GF 1 

10. Need of affiliation emotional 10 1 

11. Need of counteraction 3GF 1 

12. Need of aggression emotional verbal 7GF 1 

13. Need of change, travel and adventure 14 1 

 

REKAPITULASI PRESS 

No. Press  No. Kartu  Jumlah  

1. Press of loss 15 1 

 

REKAPITULASI AKHIR CERITA 

Kartu Akhir Cerita Happy / Sad Ending 

1 Akhirnya dia mencoba untuk bermain biola dan berhasil 

bermain biola. 

Happy 

2 Akhirnya dia tercukupi kehidupannya. Happy 

3GF akhirnya dia senang karena berhasil dari kegagalan itu. Happy 

4 Akhirnya suami bisa memaafkan dan kembali dengan si 

istri. 

Happy 

5 Akhirnya ibu itu masuk dan mengenang kejadian yang 

terjadi di kamar itu. 

Sad 

6GF Akhirnya dia merasa sangat ketakutan karena laki-laki Sad 
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itu mengganggu dia 

7GF akhirnya gadis itu ke kamar ibunya dan meminta maaf 

karena sudah marah sama ibunya. 

Happy 

8GF Akhirnya wanita itu memutuskan untuk memikirkan 

masa depan dan meninggalkan kenangan masa lalu. 

Happy 

9GF Akhirnya dia pergi meninggalkan saudarannya dan 

saudarnya tidak berhasil mencarinya. 

Happy 

10 Akhirnya ibu tidak meninggalkan dia. Happy 

11 Akhirnya orang-orang meninggalkan tempat itu karena 

orang-orang itu hanya sekedar meliha-lihat saja. 

Sad 

12BG Akhirnya perasaannya tenang dan nyaman Happy 

13G Akhirnya anak itu turun karena ketakutan. Sad 

14 Akhirnya dia melihat sebuah bukit yang tinggi lalu dia 

pergi menuju ke bukit itu 

Happy 

15 Akhrinya kakek itu menerima apa yang sudah terjadi. Happy  

16 Akhirnya dia berhasil punya orangtua dan perhatian 

dengannya. 

Happy 

17GF Akhirnya dia mensyukuri dengan apa yang dia punya 

sekarang. 

Happy 

18 Akhirnya dia memanggil salah satu pembantu yang ada 

di rumah itu untuk menelepon rumah sakit. 

Happy 

19 Akhirnya banyak orang-orang yang bisa selamatkan diri 

tetapi ada juga orang-orang yang tidak bisa selamatkan 

Happy 
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dirinya. 

20 Akhirnya kegiatan itu selesai disaat orang itu sudah tidak 

ada tenaga lagi. 

Happy 
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LAMPIRAN C 
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LAMPIRAN VERBATIM 

Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1. Siapa namamu? I   

2. Dimana kamu 

tinggal? 

Jalan melatiharjo   

3. Sekolah kamu 

dimana? Sekarang 

kelas berapa? 

Karangturi, kelas 1 sma   

4. Apakah ayah dan 

ibu masih ada? 

Masih   

5. Apa pekerjaan 

orangtuamu? 

Wiraswasta kosmetik   

6. Kamu anak ke 

berapa? 

Anak tunggal   

7. Apa cita-citamu? jadi teknisi   

8. Kapan kamu 

mengetahui 

penyakit yang kamu 

derita ini?  

Sejak kecil…kira-kira SD 

lah 

  

9. Siapa yang 

mengantarkan kamu 

Papa tapi kadang juga sama 

mama tapi itu dulu…kalau 
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untuk transfuse 

darah? 

sekarang biasanya supir 

10. Apa pelajaran yang 

kamu sukai? 

Bahasa Inggris   

11. Apa pelajaran yang 

kamu tidak suka? 

Matematika…soalnya 

ngitung-ngitung 

  

12. Apa aktifitasmu di 

sekolah? 

Belajar…main sama 

temen…trus ikut ekstra 

music 

15 Playmint  

13. Apa aktifitasmu di 

luar sekolah? 

Main game di rumah sama 

les 

15 

A 

Playmint  

14. Kapan kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

Biasanya dua bulan tapi 

kadang tiga bulan…lihat 

kondisi badannya dulu 

  

15. Bagaimana rasanya 

saat kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

Sakit tapi lama-lama biasa 

aja 

  

16. Pernahkah kamu 

membutuhkan 

transfuse darah saat 

kamu sedang 

Pernah tapi itu dulu…kalau 

sekarang kan hari sabtu 

sekolah libur, jadi hari 

sabtu bisa tranfusi 
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beraktifitas di 

sekolah? 

17. Saat kamu tahu 

dengan kondisi 

yang kamu alami, 

apakah kamu bisa 

menerimanya? 

Bisa   

18. Bagaimana 

perasaanmu saat 

kamu mengetahui 

bahwa kamu 

menderita 

Thalassemia? 

Sedih  2 Abasement dejection 

19. Apakah kamu 

pernah diejek?  

Ga pernah   

20. Biasanya kalau ada 

masalah, cerita 

dengan siapa? 

Cerita sama teman   

21. Kamu ingin 

menikmati hidup 

mandiri? 

Alasannya? 

Ingin, karena bisa bebas 

mau melakukan apa aja 

  



220 

 

 

 

22. Bagaimana 

perasasaanmu saat 

kamu 

membutuhkan 

transfuse darah saat 

beraktifitas di 

sekolah? 

Waktu dulu sedih soalnya 

ketinggalan pelajaran sehari 

tapi kalau sekarang tidak 

soalnya transfusinya hari 

sabtu 

2 Abasement dejection 

23. Setelah melakukan 

transfuse darah, apa 

yang kamu 

rasakan? 

Segar…badannya rasanya 

enak 

  

24. Bagaimana 

perasaanmu setelah 

melakukan 

transfuse darah? 

Senang soalnya badannya 

jadi enak 

1 Sentience epicurent 

25. Bagaimana reaksi 

orangtuamu saat 

kamu menderita 

penyakit ini? 

Kaget…soalnya waktu kecil 

suka sakit-sakitan terus 

ternyata diperiksa kalau 

kena penyakit ini 

  

26. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan 

Dekat, baik-baik saja 10 Affiliation 

emotional 
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orangtuamu? 

27. Siapa yang lebih 

memberikan 

perhatian ke kamu? 

Alasannya? 

Mama, soalnya ngingetin 

untuk jangan kecapekan 

B  

28. Sama orangtua, 

kamu lebih berbagi 

cerita dengan siapa? 

Tentang apa? 

Alasannya? 

Mama, soalnya mama suka 

perhatiin 

11 

B 

Press nurturance 

29. Orangtua ingin 

kamu menjadi apa 

di masa depan? 

Jadi orang sukses   

30. Ketika kamu 

sedang transfuse 

darah, orangtua 

menemani kamu? 

Iya, mama yang nemani   

31. Apakah kamu 

punya teman? 

Punya    

32. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan teman-

Baik-baik saja B  
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temanmu? 

33. Apakah kamu 

punya sahabat 

dekat? 

Punya    

34. Pernahkah kamu 

suka berbagi cerita 

dengan sahabatmu? 

Alasannya? 

Pernah, cerita tentang 

sekolah terus game terus ya 

kadang curhat juga, soalnya 

nyambung kalau diajak 

ngobrol…paling seneng 

lagi kalau main ke rumah 

4 succorance 

35. Teman-teman dan 

sahabatmu tahu 

tentang penyakit 

thalassemia yang 

kamu miliki? 

Ada yang tahu, ada yang 

enggak 

  

36. Bagaimana reaksi 

teman-temanmu? 

Heran, mereka pernah 

tanya-tanya penyakit apa 

sih itu…tapi mereka biasa 

aja  

B  

37. Apakah kamu 

memiliki teman 

yang sama-sama 

Gak punya   
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punya penyakit 

thalassemia? 

38. Apakah kamu dekat 

dengan tetangga 

yang ada di 

lingkunganmu? Ada 

yang kenal kah? 

Gak deket, ada yang kenal 

tapi gak deket 

  

39. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan mereka? 

Baik-baik saja B  

40. Apakah ada 

tetangga yang tahu 

tentang 

penyakitmu? 

Gak tahu   

41. Di sekolah, kamu 

dekat sama siapa? 

Sama temen   

42. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan warga di 

sekolah? 

Biasa aja   

43. Apakah warga di 

sekolah ada yang 

Tahu…soalnya mama papa 

cerita sama kepala sekolah 

B  
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tahu tentang 

penyakitmu? 

sama guru bk 

44. Bagaimana reaksi 

mereka? 

Biasa aja B  

 

Wawancara kedua  

1. apa yang kamu 

lakukan setelah pulang 

sekolah? 

Pulang sekolah biasanya 

makan terus tidur…abis itu 

ya les…tapi kalau capek 

banget ya tidur, terus lesnya 

dibatalin 

3 

 

7 

Passivity 

 

Rejection   

2. Kamu ingin menjadi 

seorang teknisi, 

bagaimana caramu 

untuk 

mewujudkannya? 

Ya belajar…baca-baca 

majalah atau buku tentang 

komputer…terus otak-atik 

program komputer juga 

5 

A 

Understanding  

3. kamu bercerita 

kalau kamu suka 

dengan bahasa inggris, 

apakah kamu ada hal 

yang berkaitan dengan 

bahasa inggris? 

Ada…aku suka bacaan yang 

pake bahasa inggris…kalau 

ada yang gak tau 

terjemahannya ya cari di 

kamus 

12 Cognizance  
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4. kamu juga bercerita 

kalau tidak menyukai 

pelajaran matematika, 

bagaimana cara kamu 

untuk bisa 

memperoleh hasil yang 

baik pada pelajaran 

tersebut? 

Berusaha dengan 

baik…kalau ngitung yang 

teliti…selain itu juga les 

mat, biar lebih mudeng 

kalau belajar matematika, 

sama diperiksa hasilnya, 

teliti apa gak 

8 Achievement  

5. apakah kamu pernah 

mendapatkan nilai 

jelek?  

Pernah tapi jarang dapet 

nilai jelek soalnya ortu 

selalu tanya tentang 

nilaiku…aku takut kalau 

dapet nilai jelek soalnya 

takut ngecewain ortu  

17 

A 

 

 

6 

Press dominance 

coercion 

 

Harmavoidance  

6. apakah kamu ada 

larangan-larangan dari 

orangtua yang 

menyangkut tentang 

penyakitmu ini? 

Ya ada sih.. gak boleh 

capek, trus kalo mau 

beraktifitas ya…yang 

ringan-ringan aja 

B  

7. apakah kamu sudah 

punya pacar? 

Sudah A  

8. apakah kamu sudah Sudah baru sekali sih 9 Sex  
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pernah mencium pacar 

kamu? 

9. soal teman, kamu 

pernah membantu 

temanmu? 

Pernah…biasanya kalau 

teman lagi butuh bantuan ya 

dibantu…kalau temen lagi 

sedih ya dihibur 

11 Nurturance  

10. apakah kamu 

pernah bertengkar 

dengan temanmu? 

Pernah…misuh kalau lagi 

jengkel sama temen soalnya 

kalu ngomong kadang gak 

dipikir 

13 Aggression 

emotional verbal 

11. pernahkah kamu 

memukul teman?  

Pernah…soalnya pernah 

jatuhin sampe rusak hapeku  

14 Aggression physical 

asocial 

12. kamu kan seorang 

remaja, apakah kamu 

pernah mencoba untuk 

merokok atau minum 

minuman beralkohol?  

Pernah dua-duanya…itu 

semua karena temen-

temen…tapi kalau merokok 

pernah batuk-batuk terus 

udah gak mau coba…kalau 

minum itu minum mix max 

atau bir bintang 

18 

B 

Press example bad 

influence 

13. apakah kamu 

pernah merasa 

kehilangan? 

Pernah…waktu itu 

kehilangan anjing 

kesayangan…anjingnya 

16 Press loss 
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sakit terus meninggal 

14. apakah kamu 

sudah merasakan 

pubertas? Sejak 

kapan? 

Sudah…mulai awal-awal 

sma ini 

B  

15. berarti kamu sudah 

merasakan mimpi 

basah? 

Sudah   

16. dalam penampilan, 

apakah kamu ada 

masalah? 

Gak ada…biasa aja…tapi 

kadang gak PD kalau abis 

transfusi…soalnya ada 

bintik-bintik hitam di pipi 

  

 

Keterangan : 

1. Need of sentience epicurent 

2. Need of abasement dejection 

3. Need of passivity 

4. Need of succorance 

5. Need of understanding 

6. Need of harm avoidance 

7. Need of rejection  

8. Need of achievement 

9. Need of sex 
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10. Need of affiliation emotional 

11. Need of nurturance 

12. Need of cognizance 

13. Need of aggression emotional verbal 

14. Need of aggression physical asocial 

15. Need of playmint 

16. Press of loss 

17. Press of dominance coercion 

18. Press of example bad influence 
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Lampiran Tes TAT subjek 3 

 

ANALISA KARTU 

KARTU 1 

E. URAIAN CERITA 

Mungkin anak ini ingin bermain biola tetapi anak ini bingung. Jadi anak ini 

memegangi kepalanya karena bingung. Di pikiran kepala anak ini adalah cara 

untuk bermain biola. Dia tetap bingung. Akhirnya dia mulai mencari dengan 

belajar lewat buku.  

F. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. harm avoidance : anak ini bingung 

- n. understanding : belajar lewat buku 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia mulai mencari dengan belajar lewat buku. 

 

KARTU 2 

E. URAIAN CERITA 

Terlihat dua orang perempuan dan seorang laki-laki bersama kudanya. 

Mungkin wanita yang sedang bersandar di pohon sedang berpikir untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memandang suaminya yang sedang 

bertani. Lalu perempuan satunya mungkin anaknya, dia berpikir dan belajar 

untuk sukses dalam kehidupannya dan bisa membantu kedua orangtuanya. Si 
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anak beroptimis agar dapat membahagiakan orangtuanya. Akhirnya si anak 

sekolah di luar lalu setelah lulus anak itu kembali dan membuka usaha di 

desanya. 

F. ANALISIS 

Hero : anak  

Need :  

- n. understanding : berpikir dan belajar untuk sukses dalam kehidupannya 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya si anak sekolah di luar lalu setelah lulus anak itu 

kembali dan membuka usaha di desanya. 

 

KARTU 3 BM 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang wanita yang sedang lesu dan tidak bersemangat karena 

mendapatkan nilai jelek di sekolah. Dia terlihat sangat lesu dan sedih. 

Akhirnya di saat ada perbaikan nilai, dia tidak bisa memperbaiki nilainya 

karena si anak ini putus asa.  

F. ANALISIS 

Hero : wanita 

Need :  

- n. passivity : lesu 

    dia terlihat sangat lesu 

- n. abasement dejection : sedih 

         putus asa 
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Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya di saat ada perbaikan nilai, dia tidak bisa memperbaiki 

nilainya karena si anak ini putus asa. 

 

KARTU 4 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang cowok dan cewek. Pria ini sedikit tua dan si wanita ini tidak 

begitu tua. Si pria ini tidak terlalu puas dengan istrinya dan mencoba untuk 

mencari wanita lain dan si pria ini optimis mencari yang lain. Akhirnya si pria 

mendapatkan wanita lain dan dia senang karena dia mencintai wanita lain dan 

dia merasa puas atas pelayanan dari wanita lain ini. 

F. ANALISIS 

Hero : pria  

Need :  

- n. rejection : si pria ini tidak terlalu puas dengan istrinya 

- n. sentience epicurent : dia senang 

- n. sex : dia mencintai wanita lain 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya si pria mendapatkan wanita lain dan dia senang karena 

dia mencintai wanita lain dan dia merasa puas atas pelayanan dari wanita lain 

ini. 

 

KARTU 5 

E. URAIAN CERITA 
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Ada seorang wanita yang sedang membuka pintu. Dia bingung, mungkin ada 

seseorang yang mengetuk pintu sehingga dia terbangun dari tidurnya. Setelah 

dilihat ternyata tidak ada orang. Perasaannya kaget karena ada yang mengetuk 

pintu. Akhirnya dia kembali tidur. 

F. ANALISIS 

Hero : wanita 

Need : 

- n. harm avoidance : dia bingung  

- n. passivity : dia kembali tidur 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia kembali tidur. 

 

KARTU 6 BM 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang pria dengan ibunya. Pria tersebut sedang sibuk dengan 

pekerjaannya. Ibu itu merasa kesepian karena anaknya tidak 

memperhatikannya. Si ibu tidak senang karena ia mengimpikan anaknya 

berada di dekatnya karena usianya yang sudah tua. Si anak tidak tahu akan 

perasaan ibunya karena sibuk akan kerja. Perasaan ibunya sedih. Akhirnya ibu 

itu membiarkan anaknya. 

F. ANALISIS 

Hero : ibu 

Need :  

- n. succorance : ibu itu merasa kesepian 
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- n. abasement dejection : perasaan ibunya sedih 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya ibu itu membiarkan anaknya. 

 

KARTU 7 BM 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang anak dengan ayahnya. Ayahnya terlihat gembira karena anaknya 

telah berhasil menunjukkan eksperimen yang belum ada di dunia. Ayah 

merasa dia tidak sia-sia mendidik anaknya hingga anaknya bisa berhasil. 

Akhirnya ayah bangga dan kagum pada anaknya karena bisa membuat seperti 

itu. 

F. ANALISIS 

Hero : ayah 

Need :  

- n. sentience epicurent : ayahnya terlihat gembira 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya ayah bangga dan kagum pada anaknya karena bisa 

membuat seperti itu. 

 

KARTU 8 BM 

E. URAIAN CERITA 

Terlihat seseorang menusuk orang yang sedang tiduran. Ada orang yang 

memakai jas gelap yang membenci orang itu. Dia menyuruh orang untuk 
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membunuh pria itu. Orang yang memakai jas gelap itu merasa dendam. 

Akhirnya dia merasa  puas dan senang karena orang yang ia benci telah mati. 

F. ANALISIS 

Hero : orang yang memakai jas gelap 

Need :  

- n. sentience epicurent : dia merasa puas dan senang 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia merasa  puas dan senang karena orang yang ia 

benci telah mati.  

 

KARTU 9 BM 

E. URAIAN CERITA 

Ada anak sekolah yang membolos dari sekolah dan pergi ke rerumputan dan 

tertidur. Sebelumnya mereka merasa suntuk, malas untuk mengikuti pelajaran 

karena bosan, malas melihat muka gurunya. Mereka akan gagal karena 

seharusnya melatih otak mereka supaya bisa berhasil. Perasaannya senang 

karena tidak melihat guru-gurunya. Akhirnya mereka tertidur pulas di 

rerumputan. 

F. ANALISIS 

Hero : anak sekolah 

Need :  

- n. passivity : tertidur 

- n. sentience epicurent : perasaannya senang karena tidak melihat guru-

gurunya 
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Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya mereka tertidur pulas di rerumputan. 

 

KARTU 10 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang wanita dengan ibunya. Wanita ini sangat sayang dengan ibunya 

berserta si ibu. Si wanita ini suka curhat dengan ibunya. Sampai saat ini dia 

sangat menyayanginya sampai teman-temannya mengajak ia pergi, ia 

menolaknya. Akhirnya si ibu merasa tenang karena si anak mendampinginya 

dan si anak sangat senang. 

F. ANALISIS 

Hero : wanita 

Need :  

- n. affiliation emosional : wanita ini sangat sayang dengan ibunya 

- n. rejection : ia menolaknya 

- n. sentience epicurent : si anak sangat senang 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya si ibu merasa tenang karena si anak mendampinginya 

dan si anak sangat senang. 

  

KARTU 11 

E. URAIAN CERITA 

Ada pemandangan air terjun...mungkin terlihat agak bagus karena ada pohon-

pohon yang sangat bagus. Tetapi karena ada pabrik-pabrik kayu yang 
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mengambil kayu tersebut dengan menebang pohon-pohon sehingga tampak 

menjadi gersang. Seharusnya orang-orang merawat pohon-pohon ini. 

Perasaanya sedih karena gersang. Akhirnya pemandangan itu sudah tidak 

bagus karena pohon-pohon sudah tidak ada lagi. 

F. ANALISIS 

Hero : pemandangan 

Need :  

- n. abasement dejection : perasaannya sedih 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya pemandangan itu sudah tidak bagus karena pohon-

pohon sudah tidak ada lagi. 

 

KARTU 12 M 

E. URAIAN CERITA 

Ada anak yang sedang berbaring dan sedang sakit. Ada seorang tabib yang 

berusaha menyembuhkan anak tersebut. Anak tersebut lelah dan jatuh sakit. 

Kemudian sang tabib merasa kasihan dan menyembuhkannya dan akhirnya 

anak ini sembuh. Perasaannya senang karena berhasil menyembuhkannya. 

F. ANALISIS 

Hero : tabib 

Need :  

- n. nurturance : merasa kasihan dan menyembuhkannya 

- n. sentience epicurent : perasaannya senang 

Press : - 
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Akhir cerita : akhirnya anak ini sembuh.  

 

KARTU 13 MF 

E. URAIAN CERITA 

Ada anak menangis karena ibunya telah meninggal. Sebelumnya anak ini 

sedang makan dan selesai makan, si anak pergi ke kamar ibunya dan ibunya 

meninggal di kasur. Si anak memanggil tetangga untuk menolongnya. Si anak 

sedih karena ditinggal oleh ibunya. Akhirnya ibunya dimakamkan di dekat 

rumahnya. 

F. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. succorance : memanggil tetangga untuk menolongnya 

- n. abasement dejection : si anak sedih 

Press :  

- p. loss : ibunya telah meninggal 

Akhir cerita : Akhirnya ibunya dimakamkan di dekat rumahnya. 

 

KARTU 14 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang yang memandang awan lewat jendela rumahnya. Orang tersebut 

sedang merenung tentang tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh 

gurunya. Akhirnya anak tersebut menemukan inspirasi dan membuat tugasnya 
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dengan rajin. Dengan cara merenung ini, akhirnya dia berhasil mengerjakan 

tugasnya. 

F. ANALISIS 

Hero : seorang  

Need :  

- n. achievement : membuat tugasnya dengan rajin 

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya dia berhasil mengerjakan tugasnya.  

 

KARTU 15 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang yang sedang sedih menangisi makam sodaranya. Seorang ini 

sangat dekat dengan sodaranya itu. Suatu saat dia juga akan merasakan apa 

yang dirasakan dialami sodaranya tersebut. Perasaannya terpukul karena 

kehilangan sodaranya. Akhirnya dia meninggalkan makam sodaranya dan 

kembali ke rumah. 

F. ANALISIS 

Hero : seorang 

Need :  

- n. abasement dejection : sedih 

Press :  

- p. loss : kehilangan sodaranya 

Akhir cerita : Akhirnya dia meninggalkan makam sodaranya dan kembali ke 

rumah. 
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KARTU 16 

E. URAIAN CERITA 

Ada guru mandarin memaksa anak didiknya untuk bercerita dengan bahasa 

mandarin. Anak ini sebelumnya tidak bisa bahasa mandarin dan anak ini 

berusaha untuk bisa. Guru tersebut memberi tantangan supaya anak ini bisa 

giat akan belajar bahasa mandarin. Perasaannya senang karena akhirnya bisa 

bercerita dengan bahasa mandarin.  

F. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. achievement : berusaha untuk bisa 

- n. sentience epicurent : perasaannya senang 

Press :  

- p. dominance coercion : guru mandarin memaksa anak didiknya 

Akhir cerita : akhirnya bisa bercerita dengan bahasa mandarin. 

 

KARTU 17 BM 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang tarzan yang tidak punya orangtua dan siapa-siapa. Hanya ada 

hewan-hewan yang tidak punya perasaaan. Dia sedih karena tidak bisa 

bergaul. Walaupun ada yang mengasuhnya, sifat keliarannya tetap ada karena 

lama tinggal di hutan. Akhirnya tarzan itu tetap di hutan bersama hewan-

hewan disana. 
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F. ANALISIS 

Hero : tarzan 

Need :  

- n. abasement dejection : dia sedih 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya tarzan itu tetap di hutan bersama hewan-hewan 

disana. 

  

KARTU 18  

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang bos yang sedang melihat kondisi kantornya dengan melewati 

jembatan penghubung. Bos ini mengamati pekerjaan setiap pegawainya. Bos 

ini didampingi oleh asistennya. Ketika bos sedang melihat pekerjaan 

karyawannya, bos marah-marah kepada karyawannya karena yang 

dikerjakannya salah. Setelah memarahi karyawannya, tiba-tiba bos ini terjatuh 

dan pingsan, mungkin bos sedang sakit. Akhirnya bos dibawa ke rumah sakit. 

F. ANALISIS 

Hero : bos  

Need :  

- n. cognizance : bos ini mengamati pekerjaan setiap pegawainya 

- n. aggression emotional verbal : bos marah-marah kepada karyawannya 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya bos dibawa ke rumah sakit. 
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KARTU 19 

E. URAIAN CERITA 

Ada rumah dan banyak salju, dan di sisi jendela ada seorang wanita yang 

sedang melihat salju. Sebelumnya si wanita tidak pernah lihat salju karena dia 

baru pindah dari luar negeri. Perasaannya senang karena bisa melihat salju 

dan pada akhirnya si wanita tersebut keluar dan bermain salju. 

F. ANALISIS 

Hero : wanita 

Need :  

- n. sentience epicurent ; perasaannya senang 

- n. playmint : bermain salju 

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya si wanita tersebut keluar dan bermain salju. 

  

KARTU 20 

E. URAIAN CERITA 

Ada seorang yang sedang duduk di lorong yang gelap. Orang itu berandalan. 

Dia sedang merokok atau sedang konsumsi narkoba. Awalnya terbawa oleh 

lingkungan sehingga dia mencoba seperti itu. Orang itu juga membunuh orang 

untuk mengambil hartanya demi bisa mengkonsumsi narkoba. Akhirnya dia 

mengkonsumsi itu dan kecanduan. Perasaannya kasihan karena dia mudah 

terjerumus. 

F. ANALISIS 

Hero : seorang 
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Need :  

- n. passivity : seorang yang sedang duduk 

- n. succorance : dia mengkonsumsi itu dan kecanduan 

- n. aggression physical asocial : orang itu juga membunuh orang 

Press : - 

- p. example bad influence : dia mudah terjerumus 

Akhir cerita : Akhirnya dia mengkonsumsi itu dan kecanduan. 

REKAPITULASI NEED 

No. Need No. Kartu  Jumlah  

1. Need of sentience epicurent 4, 7BM, 8BM, 9BM, 10, 

12M, 16, 19 

8 

2. Need of abasement dejection 3BM, 6BM, 11, 13MF, 

15, 17BM 

6 

3. Need of passivity 3BM, 5, 9BM, 20 4 

4. Need of succorance 6BM, 13MF, 20 3 

5. Need of understanding 1, 2 2 

6. Need of harm avoidance 1, 5 2 

7. Need of rejection  4, 10 2 

8. Need of achievement 14, 16 2 

9. Need of sex 4 1 

10. Need of affiliation emotional 10 1 

11. Need of nurturance 12M 1 

12. Need of cognizance 18 1 
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13. Need of aggression emotional 

verbal 

18 1 

14. Need of aggression physical asocial 20 1 

15. Need of playmint 19 1 

 

REKAPITULASI PRESS 

No. Press  No. Kartu  Jumlah  

1. Press of loss 13MF, 15 2 

2. Press of dominance coercion 16 1 

3. Press of example bad influence 20 1 
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REKAPITULASI AKHIR CERITA 

Kartu Akhir Cerita Happy / Sad Ending 

1 Akhirnya dia mulai mencari dengan belajar lewat 

buku. 

Happy 

2 Akhirnya si anak sekolah di luar lalu setelah lulus 

anak itu kembali dan membuka usaha di desanya. 

Happy 

3BM Akhirnya di saat ada perbaikan nilai, dia tidak bisa 

memperbaiki nilainya karena si anak ini putus asa. 

Sad 

4 Akhirnya si pria mendapatkan wanita lain dan dia 

senang karena dia mencintai wanita lain dan dia 

merasa puas atas pelayanan dari wanita lain ini. 

Happy 

5 Akhirnya dia kembali tidur. Happy 

6BM Akhirnya ibu itu membiarkan anaknya. Sad 

7BM Akhirnya ayah bangga dan kagum pada anaknya 

karena bisa membuat seperti itu. 

Happy 

8BM Akhirnya dia merasa  puas dan senang karena 

orang yang ia benci telah mati. 

Happy 

9BM Akhirnya mereka tertidur pulas di rerumputan. Happy 

10 Akhirnya si ibu merasa tenang karena si anak 

mendampinginya dan si anak sangat senang. 

Happy 

11 Akhirnya pemandangan itu sudah tidak bagus 

karena pohon-pohon sudah tidak ada lagi. 

Sad 

12M akhirnya anak ini sembuh. Happy 
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13MF Akhirnya ibunya dimakamkan di dekat rumahnya. Sad 

14 akhirnya dia berhasil mengerjakan tugasnya. Happy 

15 Akhirnya dia meninggalkan makam sodaranya dan 

kembali ke rumah. 

Happy  

16 akhirnya bisa bercerita dengan bahasa mandarin. Happy 

17BM Akhirnya tarzan itu tetap di hutan bersama hewan-

hewan disana. 

Sad 

18 Akhirnya bos dibawa ke rumah sakit Sad 

19 akhirnya si wanita tersebut keluar dan bermain 

salju. 

Happy 

20 Akhirnya dia mengkonsumsi itu dan kecanduan. Sad 
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LAMPIRAN D 
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LAMPIRAN VERBATIM 

Subjek 4 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1. Siapa namamu? R   

2. Dimana kamu 

tinggal? 

Jalan sapta marga   

3. Sekolah kamu 

dimana? Sekarang 

kelas berapa? 

SMP Muhammadiyah   

4. Apakah ayah dan 

ibu masih ada? 

Masih    

5. Apa pekerjaan 

orangtuamu? 

Ayah seorang pegawai 

pabrik…ibu seorang 

penjual jajanan pasar 

  

6. Kamu anak ke 

berapa? 

Anak kedua dari dua 

bersaudara 

  

7. Apa cita-citamu? Jadi arsitek   

8. Kapan kamu 

mengetahui 

penyakit yang kamu 

derita ini?  

Umur 6 tahun   

9. Siapa yang Mama    
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mengantarkan kamu 

untuk transfuse 

darah? 

10. Apa pelajaran yang 

kamu sukai? 

Gambar   

11. Apa pelajaran yang 

kamu tidak suka? 

Mat    

12. Apa aktifitasmu di 

sekolah? 

Belajar sama main sama 

temen 

13 Playmint  

13. Apa aktifitasmu di 

luar sekolah? 

Main bola sama temen tiap 

sore sama les 

13 

A 

Playmint  

14. Kapan kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

Sebulan sekali   

15. Bagaimana rasanya 

saat kamu 

melakukan 

transfuse darah? 

Sakit    

16. Pernahkah kamu 

membutuhkan 

transfuse darah saat 

kamu sedang 

Pernah, hari kamis 

biasanya 
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beraktifitas di 

sekolah? 

17. Saat kamu tahu 

dengan kondisi 

yang kamu alami, 

apakah kamu bisa 

menerimanya? 

Bisa    

18. Bagaimana 

perasaanmu saat 

kamu mengetahui 

bahwa kamu 

menderita 

Thalassemia? 

Sedih  1 Abasement dejection 

19. Biasanya kalau ada 

masalah, cerita 

dengan siapa? 

Cerita sama kakak, cerita 

macem-macem 

  

20. Kamu ingin 

menikmati hidup 

mandiri? 

Alasannya? 

Iya, karena biar bisa apa-

apa sendiri 

  

21. Bagaimana 

perasasaanmu saat 

Sedih, karena ketinggalan 

banyak pelajaran 

1 Abasement dejection 
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kamu membutuhkan 

transfuse darah saat 

beraktifitas di 

sekolah? 

22. Setelah melakukan 

transfuse darah, apa 

yang kamu rasakan? 

Badan jadi seger   

23. Bagaimana 

perasaanmu setelah 

melakukan 

transfuse darah? 

Seneng 2 Sentience epicurent 

24. Bagaimana reaksi 

orangtuamu saat 

kamu menderita 

penyakit ini? 

Kaget    

25. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan 

orangtuamu? 

Baik   

26. Siapa yang lebih 

memberikan 

perhatian ke kamu? 

ibu, ya lebih perhatian aja B  
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Alasannya? 

27. Sama orangtua, 

kamu lebih berbagi 

cerita dengan siapa? 

Tentang apa? 

Alasannya? 

ibu, tentang sekolah   

28. Orangtua ingin 

kamu menjadi apa 

di masa depan? 

Jadi orang yang lebih baik    

29. Ketika kamu sedang 

transfuse darah, 

orangtua menemani 

kamu? 

ibu nemeni   

30. Selain dengan 

orangtua, kamu 

dekat sama siapa di 

dalam keluarga? 

Kakak    

31. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan saudaramu? 

Dekat…aku suka cerita-

cerita kalau ada 

masalah…kakak bisa 

ngertiin aku sama 

nglindungi  

14 

B 

8 

 

Affiliation 

emotional 

Succorance  
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32. Apakah saudaramu 

tahu tentang 

penyakitmu? 

Tahu   

33. Bagaimana reaksi 

saudaramu? 

Kaget    

34. Apakah kamu 

punya teman? 

Punya    

35. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan teman-

temanmu? 

Baik  B  

36. Apakah kamu 

punya sahabat 

dekat? 

Punya    

37. Pernahkah kamu 

suka berbagi cerita 

dengan sahabatmu? 

Alasannya? 

Pernah, nyaman aja   

38. Teman-teman dan 

sahabatmu tahu 

tentang penyakit 

thalassemia yang 

Tahu   
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kamu miliki? 

39. Bagaimana reaksi 

teman-temanmu? 

Heran aja   

40. Apakah kamu 

memiliki teman 

yang sama-sama 

punya penyakit 

thalassemia? 

Punya    

41. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan mereka? 

Baik   

42. Apakah kamu dekat 

dengan tetangga 

yang ada di 

lingkunganmu? Ada 

yang kenal kah? 

Gak deket tapi ada yang 

kenal 

  

43. Bagaiamana 

hubunganmu 

dengan mereka? 

Baik   

44. Apakah ada 

tetangga yang tahu 

tentang 

Ada    
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penyakitmu? 

45. Bagaimana reaksi 

tetanggamu? 

Gak tahu reaksi mereka 

gimana…ya mungkin kaget 

  

46. Di sekolah, kamu 

dekat sama siapa? 

Sama temen…kalau sama 

guru enggak 

  

47. Bagaimana 

hubunganmu 

dengan warga di 

sekolah? 

Biasa aja…gak deket   

48. Apakah warga di 

sekolah ada yang 

tahu tentang 

penyakitmu? 

Tahu B  

49. Bagaimana reaksi 

mereka? 

Biasa aja B  

 

Wawancara kedua 

1. tentang sekolah, 

apakah kamu pernah 

mendapat hasil yang 

jelek? 

Pernah…sedih kalau dapet 

nilai jelek…susah soalnya 

buat dapetin nilai bagus 

1 Abasement dejection 

2. kalau pulang Bobok mas…kalau gak 3 Passivity  
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sekolah, biasanya apa 

yang kamu lakukan? 

ngapa-ngapain ya bobok 

mas 

A 

3. lalu kalau abis main 

sama temen, apakah 

kamu juga tidur? 

Iya…biar gak capek 

badannya 

3 Passivity  

4. apakah kamu suka 

makan cemilan? 

Suka…sambil main game 

mas…apa gak waktu main 

sama temen 

4 

A 

Nutriance  

5. apakah kamu pernah 

marah? 

Pernah   

6. sama siapa kalau 

kamu marah? 

Sama kakak soalnya kakak 

kadang gak mau ngalah 

kalau lagi main 

game…terus pernah sama 

bapak…ngrusakin hape 

bapak…soalnya mau minta 

hape gak boleh 

5 

A 

 

 

10 

Aggression 

emotional verbal 

 

 

Aggression 

destruction 

7. kalau sama teman, 

apakah kamu pernah 

marah? 

Pernah sampe pukul-

pukulan mas waktu pas 

main bola 

11 Aggression physical 

asocial 

8. pernahkah kamu 

mencoba-coba 

Pernah    
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merokok? 

9. siapa yang 

mengajarkan kamu 

merokok? 

Kakak mas…kakak ngajak 

untuk nyobain rokok…terus 

teman-teman juga ada yang 

ngajakin merokok 

16 

B 

Press example bad 

influence 

10. lalu apakah kamu 

kecanduan akan 

merokok? 

Gak terlalu mas…kalau 

pengen ya minta kakak 

rokok sebatang 

  

11. apakah kamu 

pernah merasa takut? 

Pernah…takut kalau gak 

ada darah mas…darahku 

kan AB…biasanya stoknya 

terbatas mas…kalau gak 

ada darah, ibu donorin 

darahnya…trus kadang juga 

takut waktu transfusi 

9 

A 

Harmavoidance 

12. di hari-hari libur 

dari sekolah, apakah 

kamu suka pergi jalan-

jalan? 

Jarang mas…biasa jaga 

rumah kalau bapak ibu lagi 

pergi atau kakak juga main 

ke rumah temen 

  

13. lalu apa 

perasaanmu saat jaga 

rumah? 

Kayak terkurung…gak ada 

hiburan…bosan 

aja…pengen juga rasanya 

12 

A 

Autonomy freedom 
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pergi dari rumah daripada 

jaga rumah 

14. apakah kamu 

pernah merasa 

kehilangan? 

Pernah…kehilangan bola 

mas…hadiah dari 

bapak…gara-gara dibawa 

main sama temen-temen 

15 Press loss 

15. Nenek kamu juga 

sudah meninggal 2 

bulan yang lalu, apakah 

kamu juga merasakan 

kehilangan? 

Iya kehilangan juga 

mas…soalnya mbah sakit 

parah mas…mbah juga 

nganggep aku jadi cucu 

kesayangan…ngrasa sedih 

mas kalau inget mbah 

15 

 

 

 

1 

Press loss 

 

 

 

Abasement dejection 

16. di dalam hidupmu, 

apakah kamu pernah 

merasa bersalah? 

Pernah…aku merasa gak 

layak hidup mas…nyusahin 

orangtua…gara-gara sering 

sakit mas…kadang kalau 

gak dapet darah, ibu yang 

donor buat aku 

7 

A 

Intragression   

17. golongan darah 

kamu apa? 

AB…di PMI persediaan 

darah AB itu terbatas 

mas…kadang malah gak 

ada 
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18. apakah kamu ada 

larangan dari orangtua? 

Ada mas…gak boleh 

capek…kadang gak boleh 

main sepak bola…tapi 

akunya bandel…main 

sepak bola aja ma temen-

temen 

B  

19. lalu apa yang kamu 

lakukan setelah kamu 

main sepak bola sama 

temen-temen? 

Ya istirahat 

mas…bobok…biar gak 

capek 

A  

20. apakah kamu sudah 

merasakan pubertas? 

Belum  A  

21. kalau dalam 

penampilan, apakah 

kamu ada masalah? 

Gak ada   

 

Keterangan : 

1. Need of abasement dejection 

2. Need of sentience epicurent 

3. Need of passivity 

4. Need of nutriance 

5. Need of aggression emotional verbal 

6. Need of sex 
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7. Need of intragression  

8. Need of succorance 

9. Need of harm avoidance 

10. Need of aggression destruction 

11. Need of aggression physical asocial 

12. Need of autonomy freedom 

13. Need of playmint 

14. Need of affiliation emotional 

15. Press of loss 

16. Press of example bad influence 
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Lampiran Tes TAT subjek 4  

 

ANALISA KARTU 

KARTU 1 

G. URAIAN CERITA 

Anak itu lagi apa…kayak sedih, bingung, susah gitu. Hidupnya ribet 

gitu…kayak mau menghadapi gitu…ujiannya sulit. Dia bingungnya itu 

bingung karena ujiannya sulit. Ujiannya itu ujian bahasa Inggris. Akhir 

ceritanya si anak jadi males belajar karena ujiannya sulit. 

H. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. harm avoidance : bingung karena ujiannya sulit 

Press : - 

Akhir cerita ; Akhir ceritanya si anak jadi males belajar karena ujiannya sulit. 

 

KARTU 2 

G. URAIAN CERITA 

Ada kayak kehidupan di bangsa yunani, kehidupannya pada susah. Rakyatnya 

pada miskin. Rakyatnya banyak yang bertani gitu. Akhirnya rakyatnya jadi 

sejahtera lama-lama. Perasaannya ya senang karena lama-lama rakyatnya jadi 

sejahtera gitu. 

H. ANALISIS 

Hero : rakyat  
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Need :  

- n. sentience epicurent : perasaanya ya senang karena lama-lama rakyatnya 

jadi sejahtera 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya rakyatnya jadi sejahtera lama-lama 

 

KARTU 3 BM 

G. URAIAN CERITA 

Kayak ada orang yang menutupi dirinya gara-gara malu atau gimana gitu. 

Orang ini pendiam. Sebelumnya orang itu banyak melakukan kesalahan di 

kantornya. Perasaan orang itu sedih karena dia gagal. Akhirnya dia 

memutuskan tidur untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau. 

H. ANALISIS 

Hero : orang  

Need :  

- n. abasement dejection : sedih karena dia gagal 

- n. passivity : tidur 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia memutuskan tidur untuk menenangkan pikirannya 

yang sedang kacau. 

 

KARTU 4 

G. URAIAN CERITA 
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Ada pasangan suami istri menikah terus hidupnya jadi damai sejahtera. 

Perasaannya jadi senang. Sebelumnya mereka bertemu dulu gitu trus kenalan 

trus menikah gitu. Akhirnya nanti mereka punya anak lalu hidupnya kaya raya  

H. ANALISIS 

Hero : pasangan suami istri 

Need :  

- n. sentience epicurent : hidupnya jadi damai sejahtera 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya nanti mereka punya anak lalu hidupnya kaya raya  

KARTU 5 

G. URAIAN CERITA 

Kayak ada ibu gitu. Sebelumnya ibu sedang memasak. Ibu buka pintu rumah, 

buka pintu sini trus pintu sana untuk mencari anaknya. Akhirnya ibu itu tidak 

bertemu dengan anaknya. Perasaannya si ibu sedih karena tidak bisa ketemu 

dengan anaknya. 

H. ANALISIS 

Hero : ibu 

Need :  

- n. abasement dejection : Perasaannya si ibu sedih karena tidak bisa ketemu 

dengan anaknya 

- n. succorance : mencari anaknya 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya ibu itu tidak bertemu dengan anaknya.  
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KARTU 6 BM 

G. URAIAN CERITA 

Ada konflik antara ibu dan ayah. Masalahnya gara-gara uang aja dimasalahin 

lalu mereka cerai. Sebelumnya mereka bertengkar mulut hanya karena uang 

dimasalahin. Perasaannya sedih karena mereka bercerai. Akhirnya mereka 

cerai. 

H. ANALISIS 

Hero : ibu dan ayah 

Need :  

- n. abasement dejection : Perasaannya sedih karena mereka bercerai 

- n. aggression emosional verbal : mereka bertengkar mulut hanya karena 

uang dimasalahin 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya mereka cerai.  

 

KARTU 7 BM 

G. URAIAN CERITA 

Ada keakraban kakek dengan anaknya. Sebelumnya kedekatan keluarga yang 

membuat kakek dan anak jadi akrab. Mereka sedang membicarakan suatu 

usaha. Akhirnya mereka membuka usaha bersama dan mereka senang. 

H. ANALISIS 

Hero : kakek dengan anaknya 

Need :  

- n. sentience epicurent : mereka senang 
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Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya mereka membuka usaha bersama dan mereka senang.  

 

KARTU 8 BM 

G. URAIAN CERITA 

Ada anak yang membunuh orang dengan senjata api, trus ada teman-teman 

dari orang yang dibunuh itu kaget lalu si anak itu kabur. Sebelumnya anak itu 

ingin memperebutkan harta orang itu tapi tidak diberi makanya dibunuh gitu. 

Perasaannya anak itu senang sudah bisa mengambil harta dari orang itu. 

Akhirnya anak itu berhasil kabur tanpa ditangkap oleh teman-teman orang 

yang telah dibunuhnya. 

H. ANALISIS 

Hero : anak 

Need :  

- n. aggression physical asocial : anak yang membunuh orang dengan 

senjata api 

- n. sentience epicurent : Perasaannya anak itu senang sudah bisa 

mengambil harta dari orang itu 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya anak itu berhasil kabur tanpa ditangkap oleh teman-

teman orang yang telah dibunuhnya.  

 

KARTU 9 BM 

G. URAIAN CERITA 
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Ada perang di suatu negara. Orang-orang yang sedang perang ini tampak 

sedang tidur. Mereka sedang beristirahat di padang rumput gitu. Setelah 

mereka beristirahat, mereka kembali berperang untuk merebutkan harta. 

Akhirnya mereka kalah karena lawan mereka lebih unggul. Perasaan mereka 

sedih karena mereka kalah.  

H. ANALISIS 

Hero : orang-orang 

Need :  

- n. passivity : tidur 

- n. abasement dejection : mereka sedih 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya mereka kalah karena lawan mereka lebih unggul.  

 

KARTU 10 

G. URAIAN CERITA 

Ada pasangan suami istri gitu lagi kangen. Perasaannya sedih karena mereka 

kangen. Sebelumnya suami istri tidak pernah bertemu karena kesibukan 

mereka masing-masing. Lalu akhirnya mereka bisa bertemu dan berpelukan, 

melepas rasa kangennya. 

H. ANALISIS 

Hero : pasangan suami istri 

Need :  

- n. abasement dejection : Perasaannya sedih karena mereka kangen  

- n. sex : berpelukan gitu 
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Press : - 

Akhir cerita : akhirnya mereka bisa bertemu dan berpelukan, melepas rasa 

kangennya.  

 

KARTU 11 

G. URAIAN CERITA 

Ada bencana, seperti kiamat. Orang-otang banyak yang mencoba 

menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Banyak bangunan-bangunan yang 

roboh karena bencana tersebut. Orang-orang ada yang tidak bisa 

menyelamatkan diri dan mati gitu. Perasaan orang-orang sedih karena ada 

bencana. Akhirnya kota itu hancur karena bencana itu dan orang-orang tinggal 

sedikit yang masih hidup. 

H. ANALISIS 

Hero : orang-orang 

Need :  

- n. abasement dejection : Perasaan orang-orang sedih 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya kota itu hancur karena bencana itu dan orang-orang 

tinggal sedikit yang masih hidup.  

 

KARTU 12 BG 

G. URAIAN CERITA 

Ada kapal kecil yang berada di sebelah pohon yang gugur gitu. Kapal itu 

sendiri dekat sungai, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Suasananya sangat 
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sepi. Ada sekumpulan anak-anak datang kesana. Anak-anak itu bermain di 

sungai dan ada juga yang menaiki kapal. Mereka bermain air sampai tubuh 

mereka basah. Suasana menjadi ramai. Setelah puas bermain, mereka pulang 

ke rumahnya.  

H. ANALISIS 

Hero : anak-anak 

Need :  

- n. playmint : mereka bermain air sampai tubuh mereka basah 

Press : - 

Akhir cerita : Setelah puas bermain, mereka pulang ke rumahnya.  

 

KARTU 13 B 

G. URAIAN CERITA 

Ada anak kecil yang menyendiri di gerbang rumah yang sedang merenungkan 

diri. Anak ini ditinggal orangtuanya ini gara-gara perang. Ayahnya ikut 

perang dan ibunya meninggal gara-gara kena tembak. Perasaannya sedih gitu 

karena ditinggal orangtuanya. Akhirnya anak ini hidup menyendiri.  

H. ANALISIS 

Hero :  anak kecil 

Need :  

- n. abasement dejection : Perasaannya sedih gitu karena ditinggal 

orangtuanya 

Press :  

- p. loss : ibunya meninggal gara-gara kena tembak 
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Akhir cerita : Akhirnya anak ini hidup menyendiri.   

 

KARTU 14 

G. URAIAN CERITA 

Ada orang yang ingin loncat dari jendela. Dia putus asa gara-gara tidak naik 

kelas, ingin bunuh diri. Perasaannya sedih karena tidak naik kelas makanya 

dia bunuh diri saja. Akhirnya dia loncat dari jendela lalu dia terjatuh dan mati. 

H. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. abasement dejection : Perasaannya sedih karena tidak naik kelas, 

         Dia putus asa gara-gara tidak naik kelas 

- n. intragression : dia bunuh diri saja  

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia loncat dari jendela lalu dia terjatuh dan mati.  

 

KARTU 15 

G. URAIAN CERITA 

Ada seorang kakek yang ke kuburan gitu gara-gara ada cucunya yang 

meninggal. Cucunya meninggal gara-gara terkena suatu penyakit. Perasaanya 

sedih karena kematian cucunya. Akhirnya kakek itu menyendiri sama nenek. 

H. ANALISIS 

Hero : kakek 

Need :  
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- n. abasement dejection : Perasaanya sedih karena kematian cucunya 

Press :  

- p. loss : cucunya yang meninggal 

Akhir cerita : Akhirnya kakek itu menyendiri sama nenek.  

 

KARTU 16 

G. URAIAN CERITA 

Ada perang antara kedua pihak. Pihak kiri yang memulai perang duluan 

karena dia ingin harta yang dimiliki oleh pihak yang kanan. Dia mulai 

menghancurkan pihak kanan. Akhirnya dia berhasil merebut harta dari pihak 

kanan dan dia senang karena harta yang diambil sangat banyak.  

H. ANALISIS 

Hero : pihak kiri 

Need :  

- n. aggression destruction : menghancurkan 

- n. sentience epicurent : dia senang 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia berhasil merebut harta dari pihak kanan dan dia 

senang karena harta yang diambil sangat banyak.  

KARTU 17 BM 

G. URAIAN CERITA 

Ada orang yang ingin naik ke pohon itu. Dia ingin mengambil sebuah apel 

dengan cara naik dengan tali. Dia sangat lapar. Dia melilitkan  tubuhnya 
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dengan tali lalu naik ke atas buat ngambil apel. Akhirnya dia bisa mengambil 

apel terus turun dari pohon. Perasaannya senang karena bisa dapet apel. 

H. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. nutriance : dia sangat lapar 

- n. sentience epicurent : Perasaannya senang karena bisa dapet apel 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia bisa mengambil apel terus turun dari pohon.  

 

KARTU 18  

G. URAIAN CERITA 

Ada orang yang terdiam dan tertidur di lantai seperti orang pingsan. 

Perasaannya ya langsung jatuh. Dia pingsan gara-gara mabuk. Sebelumnya 

dia diajak sama teman-temannya buat mabuk. Akhirnya menuruti teman-

temannya untuk mabuk dan dia pingsan lalu teman-temannya juga ikut 

pingsan gara-gara mabuk. 

H. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. passivity : tertidur di lantai 

Press :  

- p. example bad influence : dia diajak sama teman-temannya buat mabuk 



271 

 

 

 

Akhir cerita : Akhirnya menuruti teman-temannya untuk mabuk dan dia 

pingsan lalu teman-temannya juga ikut pingsan gara-gara mabuk.  

KARTU 19 

G. URAIAN CERITA 

Ada sebuah gua besar yang diselimuti oleh salju yang berhamburan. Di dalam 

batu itu ada orangnya. Dia merasa sedih. Dia aslinya tidak suka dingin. 

Saljunya tambah banyak lalu  akhirnya lama-lama mencair karena munculnya 

matahari dan dia keluar dari gua itu dan pulang ke rumahnya. 

H. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. abasement dejection : dia merasa sedih 

- n. autonomy freedom : dia keluar dari gua itu 

Press : - 

Akhir cerita : akhirnya lama-lama mencair karena munculnya matahari dan 

dia keluar dari gua itu dan pulang ke rumahnya.  

 

KARTU 20 

G. URAIAN CERITA 

Ada orang yang berjalan di malam hari. Ingin pulang ke rumahnya. 

Perasaanya sedih karena tidak ada kendaraan buat dia. Akhirnya dia berjalan 

sampai rumah. Sebelumnya dia pergi dari rumah karena dia  mencari makan 

di warung yang jauh dari rumah. Akhirnya dia bisa makan di warung itu lalu 

pulang ke rumahnya. 
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H. ANALISIS 

Hero : orang 

Need :  

- n. abasement dejection : perasaanya sedih karena tidak ada kendaraan buat 

dia 

- n. nutrience : dia mencari makan di warung yang jauh dari rumah 

dia bisa makan 

Press : - 

Akhir cerita : Akhirnya dia bisa makan di warung itu lalu pulang ke 

rumahnya.   

REKAPITULASI NEED 

No. Need No. Kartu  Jumlah  

1. Need of abasement dejection 3BM, 5, 6BM, 9BM, 10, 

11, 13B, 14, 15, 19, 20 

11 

2. Need of sentience epicurent 2, 4, 7BM, 8BM, 17BM 5 

3. Need of passivity 3BM, 9BM, 18 3 

4. Need of nutriance 17BM, 20 2 

5. Need of aggression emotional 

verbal 

6BM 1 

6. Need of sex 10 1 

7. Need of intragression  14 1 

8. Need of succorance 5 1 

9. Need of harm avoidance 1 1 
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10. Need of aggression destruction 16 1 

11. Need of aggression physical asocial 8BM 1 

12. Need of autonomy freedom 19 1 

13. Need of playmint 12BG 1 

 

REKAPITULASI PRESS 

No. Press  No. Kartu  Jumlah  

1. Press of loss 13B, 15 2 

2. Press of example bad influence 18 1 
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REKAPITULASI AKHIR CERITA 

Kartu Akhir Cerita Happy / Sad Ending 

1 Akhir ceritanya si anak jadi males belajar karena 

ujiannya sulit. 

Sad 

2 Akhirnya rakyatnya jadi sejahtera lama-lama Happy 

3BM Akhirnya dia memutuskan tidur untuk 

menenangkan pikirannya yang sedang kacau. 

Happy 

4 Akhirnya nanti mereka punya anak lalu hidupnya 

kaya raya 

Happy 

5 Akhirnya ibu itu tidak bertemu dengan anaknya. Sad 

6BM Akhirnya mereka cerai. Sad 

7BM Akhirnya mereka membuka usaha bersama dan 

mereka senang. 

Happy 

8BM Akhirnya anak itu berhasil kabur tanpa ditangkap 

oleh teman-teman orang yang telah dibunuhnya. 

Happy 

9BM Akhirnya mereka kalah karena lawan mereka lebih 

unggul. 

Sad 

10 akhirnya mereka bisa bertemu dan berpelukan, 

melepas rasa kangennya. 

Happy 

11 Akhirnya kota itu hancur karena bencana itu dan 

orang-orang tinggal sedikit yang masih hidup. 

Sad 

12BG Setelah puas bermain, mereka pulang ke rumahnya. Happy 

13B Akhirnya anak ini hidup menyendiri. Sad 
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14 Akhirnya dia loncat dari jendela lalu dia terjatuh 

dan mati. 

Sad 

15 Akhirnya kakek itu menyendiri sama nenek. Sad 

16 Akhirnya dia berhasil merebut harta dari pihak 

kanan dan dia senang karena harta yang diambil 

sangat banyak. 

Happy 

17BM Akhirnya dia bisa mengambil apel terus turun dari 

pohon. 

Happy 

18 Akhirnya menuruti teman-temannya untuk mabuk 

dan dia pingsan lalu teman-temannya juga ikut 

pingsan gara-gara mabuk. 

Sad 

19 akhirnya lama-lama mencair karena munculnya 

matahari dan dia keluar dari gua itu dan pulang ke 

rumahnya. 

Happy 

20 Akhirnya dia bisa makan di warung itu lalu pulang 

ke rumahnya. 

Happy 
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