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HALAMAN MOTTO

“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan
berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan
kepadamu.” –Matius 11:28

“You may delay, but time will not.” Benjamin Franklin

“Jangan malas, ingat anak-anakmu kelak berhak lahir dari rahim
seorang ibu yang cerdas.” –aldiladharma

“...NYALAKAN NYALAKAN
KOBARKAN KOBARKAN
API VAN LITH DI DADAMU...”
Mars Van Lith
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YANG MENGALAMI HOMESICKNESS
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Universitas Sanata Dharma

Rosalia Wenita

ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi koping yang dilakukan siswa
kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan yang mengalami homesickness. Partisipan dalam
penelitian ini adalah tiga orang siswa yang mengalami homesickness. Jenis penelitian yang dipakai
adalah kualitatif dengan menggunakan analisis isi terarah. Metode pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara semi terstruktur. Validitas hasil penelitian ini didapatkan dengan melakukan
member checking dan external auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa homesickness
disebabkan oleh adanya beban tugas yang berat dari sekolah dan asrama, perubahan rutinitas,
kondisi sekolah yang jauh berbeda dari yang diharapkan, dan jarak yang jauh antara rumah dan
sekolah. Untuk mengatasi permasalahan yang masih bisa diubah kondisinya, partisipan
melakukan planfull problem solving, direct action, assistance seeking, dan information seeking.
Partisipan juga melakukan positive reappraisal dan turning to religion untuk mengatur respon
emosional terhadap masalah yang dihadapi.
Kata kunci : homesickness, strategi koping, kualitatif
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TEN GRADE STUDENTS OF PANGUDI LUHUR VAN LITH MUNTILAN’S
HOMESICKNESS COPING STRATEGY
Psychology Faculty
Sanata Dharma University
Rosalia Wenita

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe what coping strategy done by the ten grade
students of Pangudi Luhur Van Lith Muntilan who experience homesickness. There are three
respondents, who experience homesickness, in this research. This is a qualitative study research
which makes a use of directed content analysis. The data gathering technique is done by
conducting a semi-structured interview. The validity of this research is obtained by conducting
member checking and external auditor. The result of the research presents that difficult
assignment from school and dormitory, routines changing, school condition which is far from
expectation and the distance from home to school which is far are the causes of homesickness. In
order to solve the problem which is still able to be changed, the participants do plan-full problem
solving, direct action, assistance seeking, information seeking as well as positive reappraisal and
turning to religion for maintain emotional response towards the problem faced.
Keywords : homesickness, coping strategies, qualitative
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pengalaman berpisah dari lingkungan asal menimbulkan reaksi psikologis
yang ditampilkan melalui emosi, perilaku dan kognisi. Reaksi tersebut oleh
Vingerhoets (1997) disebut sebagai homesickness. Penelitian Carden dan Feitch
(dalam Stroebe, 2002) di Turki menunjukkan bahwa sekitar 77% mahasiswa
tingkat pertama yang terpisah dari keluarga mengalami homesickness.
Homesickness adalah kondisi tertekan yang sering dialami oleh mereka
yang telah meninggalkan rumah atau berada pada lingkungan yang baru dan asing
(Van Tilburg, Vingerhoets & Van Heck, 1996). Homesickness juga didefinisikan
sebagai emosi individu ketika terpisah dengan tempat tinggal, dan dicirikan
dengan emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran yang terus menerus tentang
lingkungan rumah yang ditinggalkan, serta munculnya simptom-simptom somatis
(Tilburg, 2003). Perasaan tersebut adalah reaksi alami karena ketiaadaan keluarga,
teman, dan keadaan sekitar yang tidak familiar.
Beberapa penelitian menyatakan homesickness dialami oleh individu
dalam berbagai usia dan setting seperti anak dalam acara perkemahan, mahasiswa
baru yang merantau, dan siswa asrama (Thurber & Walton, 2012). Penelitian
Thurber (2005) menunjukkan bahwa prevalensi homesickness di kalangan siswa
remaja di asrama berkisar dari 16% sampai dengan 91%.
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Studi pendahuluan melalui proses wawancara dengan guru bimbingan
konseling SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan, menyatakan bahwa selama
lima tahun terakhir, 2010 sampai dengan 2015 satu atau dua siswa kelas X yang
mengundurkan diri dari sekolah dan asrama karena merasa tidak betah dan
mengalami homesickness.
SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan adalah sekolah yayasan katolik
yang mewajibkan siswanya untuk tinggal di asrama. SMA Pangudi Luhur Van
Lith Muntilan memiliki sistem pendidikan dan kurikulum berbeda dibandingkan
dengan sekolah lain. Perbedaan tersebut tampak pada kegiatan seperti kegiatan
katekese, Wawasan Kebangsaan, Sidang Akademi, Homestay, Kristianitas,
Orientasi Panggilan Profesi, dan kegiatan pengembangan lain. Kegiatan tersebut
bertujuan mengarahkan pada visi sekolah ini. Misi sekolah asrama SMA Pangudi
Luhur Van Lith Muntilan adalah mendampingi kaum muda melalui pendidikan
sekolah berasrama. SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan mengintegrasikan
pendidikan di sekolah dan pendidikan di asrama. Pendidikan yang diperoleh di
sekolah dilanjutkan di asrama dan pendidikan yang tidak diperoleh di sekolah
diberikan di asrama.
Siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan dihadapkan pada
banyak tuntutan di sekolah maupun di asrama seperti tuntutan kemandirian,
tuntutan tanggung jawab dan tuntutan akademik. Tuntutan kemandirian tampak
pada ketentuan asrama yang mengharuskan siswa mampu mengurus sendiri
kebutuhan pribadi, seperti mencuci dan menyeterika baju, melakukan piket di
asrama, dan latihan bekerja di masyarakat. Tuntutan tanggung jawab adalah
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tuntutan terhadap siswa untuk mematuhi peraturan sekolah, peraturan asrama,
mengikuti kegiatan sekolah dan asrama, serta menjalankan tugas sekolah dan
asrama secara bertanggung jawab. Tuntutan akademik adalah tuntutan untuk
memiliki prestasi yang baik sesuai standar nilai sekolah. Siswa yang gagal
memenuhi tuntutan tersebut dikenai sanksi sesuai aturan. Sanksi yang terberat
adalah pemutusan hubungan sekolah dan asrama, atau dengan kata lain drop out
(DO) (SMA Pangudi Luhur Van Lith, 2003).
Tuntutan pada siswa di tahun pertama menjadi beban berat sehingga
menimbulkan stres pada masa awal sekolah. Stres ini menyebabkan beberapa
dampak psikologis, salah satunya adalah homesickness. Hasil wawancara awal
peneliti dengan beberapa siswa kelas X

SMA Pangudi Luhur Van Lith

menunjukkan bahwa para siswa sering merindukan keluarganya ketika masa
karantina. Masa karantina berlangsung selama satu bulan pertama tinggal di
asrama. Pada masa ini siswa-siswi menjalani masa orientasi sebagai anak asrama.
Selama masa karantina para siswa dilarang bertemu dan berkomunikasi dengan
keluarganya. Para siswa juga dihadapkan pada banyak perubahan dari kebiasaan
mereka sebelumnya. Perubahan-perubahan di masa karantina berupa perubahan
pola kehidupan, perubahan lingkungan, dan lain-lain. Perubahan-perubahan
tersebut memicu munculnya homesickness.
Penelitian Fisher dan Hood (dalam Archer, Ireland, Amos, Broad, &
Curid,

1998)

berkembang

tentang
secara

homesickness

perlahan.

menyebutkan

Sebuah

penelitian

bahwa

homesickness

menunjukkan

bahwa
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homesickness berkembang selama enam minggu pertama perkuliahan di tahun
pertama, dan pada masa tersebut individu mengalami gangguan psikologis.
Penelitian Tartakovsky (2007) menunjukkan siswa Ukraina dan Rusia
yang pindah ke Israel untuk tujuan sekolah menengah mengalami acculturative
stress di tahun pertama. Acculturative stress berasosiasi dengan homesickness.
Acculturative stress meningkat di tahun kedua kemudian menurun pada tahun
ketiga dan homesickness berkurang seiring berjalannya tahun ajaran. Penelitian
Tartakovsky (2007) juga menunjukkan persiapan psikologis dan dukungan sosial
dari teman dan guru berkorelasi negatif terhadap homesickness dan acculturative
stress.
Homesickness berpengaruh negatif terhadap keadaan psikologis dan hasil
akademik individu (Stroebe et al. 2002). Penelitian mengenai homesickness
khususnya di Indonesia belum banyak dilakukan dan literatur ilmiah yang
membahas topik ini sangat terbatas padahal homesickness merupakan fenomena
penting yang umum terjadi pada individu yang harus meninggalkan tempat
tinggalnya.
Siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan memerlukan
manajemen untuk menangani homesickness atau biasa kita sebut dengan strategi
koping. Strategi koping adalah usaha dilakukan individu untuk menghadapi
masalah atau melindungi dirinya dari tekanan-tekanan psikologis. Setiap individu
harus memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan strategi koping
yang tepat dalam mengatasi masalah homesicknessnya dan hal-hal yang menjadi
penyebabnya. Kondisi psikologis individu yang mengalami homesickness
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berkaitan dengan faktor penyebab homesickness. Selain melakukan strategi
koping terkait kondisi homesickness yang dialami individu, strategi koping juga
diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang menyebabkannya karena
dengan mengatasi dari penyebabnya maka masalah homesickness secara tidak
langsung dapat teratasi.
Lazarus dan Folkman (dalam Sarafino, 2006) mengklasifikasikan strategi
koping menjadi dua, yaitu problem focused coping (PFC) dan emotion focused
coping (EFC). PFC adalah bentuk koping yang mengarah pada upaya mengurangi
tuntutan dari situasi yang penuh tekanan. EFC adalah bentuk koping yang
mengarah pada pengelolaan respon emosi terhadap situasi yang menekan.
Penelitian Salmah (2016) mengenai strategi koping mahasiswa asing
program darmasiswa di Samarinda yang mengalami culture shock menunjukkan
bahwa subjek mengalami banyak stresor dari lingkungan baru. Stressor tersebut
berasal dari perbedaan budaya, iklim, maupun kebiasaan masyarakat yang
membuat subjek merasa tidak nyaman. Tuntutan dan tekanan membuat para
mahasiswa asing merasa cemas, takut, mengalami homesickness sehingga merasa
tidak betah dan muncul keinginan untuk kembali ke negara asal. Ketiga subjek
menggunakan dua bentuk strategi koping berupa problem focused coping dan
emotional focused coping. Ketiga subjek merasa strategi koping tidak sepenuhnya
menghilangkan dampak buruk yang dialami, namun setidaknya membuat subjek
bertahan hingga akhir masa studi di Indonesia.
Penelitian Hernawati (2006) menyebutkan bahwa kesulitan beradaptasi
dengan tempat baru, kesulitan menjalin relasi dengan teman baru, belum pernah
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tinggal jauh dari keluarga, dan homesickness menjadi sumber stres bagi
mahasiswa baru. Sebagian besar subjek dalam penelitian tersebut mengalami stres
tingkat tinggi dengan persentase gejala emosional lebih besar dibandingkan gejala
stres fisik. Subjek cenderung melakukan strategi problem focused coping
dibandingkan emotional focused coping. Tingkat kepuasan subjek berada pada
kategori sedang.
Berdasarkan penjabaran mengenai homesickness dan dampak negatif yang
dialami oleh siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan maka perlu
dilakukan strategi koping untuk mengatasinya. Peneliti ingin mendeskripsikan
strategi koping siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith yang mengalami
homesickness dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti ingin melihat
pengalaman partisipan dengan cara menggali informasi melalui wawancara semi
terstruktur untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Peneliti dan partisipan
melakukan dialog dengan dipandu pedoman pertanyaan yang telah disusun.
Pedoman pertanyaan bisa dimodifikasi sesuai dengan respon partisipan. Dengan
demikian peneliti bisa menyelidiki lebih jauh wilayah-wilayah menarik dan
penting yang muncul (Smith, 2009).
B. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan mengetahui gambaran strategi koping siswa kelas X
SMA Pangudi Luhur Van Lith yang mengalami homesickness.
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C. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Manfaat teoretis
Penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan
psikologi pendidikan dan perkembangan, khususnya tentang strategi koping
siswa yang mengalami homesickness.

2.

Manfaat praktis
a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai strategi koping
untuk mengatasi homesickness.
b. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pada pihak sekolah dan
asrama dalam membantu mendampingi
koping

untuk

siswa-siswi melakukan strategi

mengatasi

homesickness.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Koping
1. Definisi strategi koping
Seseorang yang mengalami berbagai permasalahan atau tuntutan
memerlukan suatu pemecahan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri atau
beradaptasi dengan masalah yang dialami. Konsep untuk memecahkan masalah
ini disebut dengan coping. Kata coping berasal dari kata cope yang diartikan
sebagai menghadapi, melawan ataupun mengatasi. Pengertian coping hampir
sama dengan penyesuaian (adjustment). Penyesuaian memiliki pengertian yang
lebih luas dibandingkan dengan coping. Penyesuaian adalah semua reaksi
terhadap tuntutan baik yang berasal dari lingkungan maupun yang berasal dari
dalam diri seseorang, sedangkan coping dikhususkan pada bagaimana
seseorang mengatasi tuntutan yang menekan (Siswanto, 2003).
Lazarus dan Folkman (dalam Sarafino, 2006) mendefinisikan coping
sebagai suatu proses individu mencoba untuk mengatur kesenjangan persepsi
antara tuntutan situasi yang menekan dengan kemampuan mereka dalam
memenuhi tuntutan tersebut. Taylor (2009) mendefinisikan koping sebagai
pikiran atau perilaku untuk mengatur tuntutan internal maupun eksternal dari
situasi yang menekan. Skinner (2007) mendefinisikan koping sebagai sebuah
studi tentang bagaimana seseorang menghadapi berbagai stresor dalam konteks
kehidupan nyata dan bagaimana hal tersebut berdampak pada individu.
8
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Taylor (dalam Angraeni dan Yuniar, 2012) mendefinisikan strategi
koping sebagai proses mengatasi tuntutan internal dan eskternal yang melebihi
kapasitas individu. MacArthur dan MacArthur (dalam Muslimah dan Aliyah,
2013) berpendapat bahwa strategi koping adalah upaya secara behavioral dan
psikologis individu untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi, atau
meminimalkan dampak kejadian yang menimbulkan stres. Dodds (dalam
Utami dan Pratitis, 2013) mengemukakan bahwa strategi koping adalah sebuah
strategi untuk melakukan penyesuaian antara sumber-sumber yang dimilikinya
dengan tuntutan yang dibebankan lingkungan kepadanya.
Dari pendapat beberapa tokoh mengenai strategi koping di atas, yang
akan digunakan penelitian ini adalah strategi koping menurut Skinner (2007).
2. Klasifikasi dan bentuk strategi koping
Skinner (dalam Sarafino, 2006) mengklasifikasikan Problem Focused
Coping menjadi empat, antara lain :
1) Planfull Problem Solving
Individu memikirkan dan mempertimbangkan secara matang beberapa
alternatif pemecahan masalah dan meminta pendapat serta pandangan
orang lain tentang masalah yang sedang dihadapi. Individu juga
bersikap hati-hati sebelum memutuskan sesuatu dan melakukan
evaluasi terhadap strategi yang pernah dilakukan.
2) Direct Action
Individu melakukan tindakan menyelesaikan masalah secara langsung
serta menyusun secara lengkap apa yang diperlukan.
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3) Assistance Seeking
Individu berusaha mencari dukungan bantuan dari orang lain berupa
nasihat maupun tindakan dalam menghadapi masalah.
4) Information Seeking
Individu berusaha mencari informasi dari orang lain untuk mengatasi
permasalahan individu tersebut.
Skinner (dalam Sarafino, 2006) mengklasifikasikan Emotional Focused
Coping sebagai berikut:
1) Avoidance
Individu cenderung menghindari masalah dengan cara berkhayal atau
membayangkan ia berada pada situasi lain yang menyenangkan.
2) Denial
Individu menolak masalah dengan menganggap tidak memiliki
masalah, dengan kata lain mengabaikan masalah yang sedang
dihadapinya.
3) Self-criticism
Keadaan individu yang larut dalam permasalahan dan menyalahkan diri
sendiri atas kejadian atau masalah yang dihadapi.
4) Positive reappraisal
Individu cenderung melihat sisi positif dari masalah dengan mencari
arti atau keuntungan dari pengalaman tersebut.
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5) Turning to religion
Sikap

yang

diambil

oleh

individu

untuk

menenangkan

dan

menyelesaikan masalah secara keagamaan (Carver, Scheiser, dan
Weintraub, 1989).
B. Homesickness
1. Definisi dan bentuk-bentuk homesickness
Archer, Ireland, Amos, Broad, dan Curid (1998) mendefinisikan
homesickness sebagai reaksi psikologis dari ketidakkehadiran significant others
dan lingkungan asal. Thurber (1999) mendefinisikan homesickness sebagai
kesedihan atau penderitaan yang disebabkan karena keterpisahan dari
lingkungan asal. Homesickness ditandai dengan kerinduan yang akut dan
pikiran tentang rumah dan objek kelekatan secara terus menerus.
Van Tilburg (1999) mengklasifikasikan homesickness menjadi dua tipe,
yaitu recovered homesickness dan recurrent homesickness. Recovered
homesickness adalah homesickness sebagai suatu proses penyesuaian yang
normal dan mampu diatasi oleh individu dalam waktu singkat. Recurrent
homesickness

yang

artinya

individu

merasakan

homesickness

yang

berkepanjangan, serta menunjukkan tanda-tanda psikopatologis seperti
munculnya perilaku memeriksa rumah secara kompulsif, agoraphobia, dan
muncul gejala separation anx iety disorder (Van Tilburg, 1999).
Penelitian ini menyimpulkan bahwa homesickness adalah kondisi emosi
seseorang

yang

muncul

akibat

adanya

perasaan

kehilangan

setelah

meninggalkan rumah atau lingkungan yang sudah sangat dekat, yang ditandai
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dengan munculnya emosi-emosi negatif, pikiran tentang rumah yang
ditinggalkan, dan gejala yang tampak secara fisik.
2. Aspek-aspek psikologis homesickness
Tilburg (2003) mengklasifikasikan homesickness memiliki tiga aspek,
yakni aspek kognitif, perilaku, dan emosional.
a. Aspek kognitif
Karakteristik kognitif individu yang mengalami homesickness
adalah pikiran yang muncul secara terus menerus tentang rumah yang
ditinggalkan, tidak hanya orang-orang terdekat, tapi juga bangunan fisik
rumah, tanah kelahiran, masakan rumah, binatang peliharaan, dan
keinginan-keinginan untuk pulang ke rumah (Bowlby dalam Thurber,
1999). Karakteristik kognitif lain yang muncul pada individu yang
mengalami

homesickness

adalah

munculnya

pikiran-pikiran negatif

mengenai lingkungan baru yang ditempatinya.
Penelitian Fisher & Hood (dalam Urani et al., 2003) menunjukkan
bahwa individu yang mengalami homesickness cenderung memandang
rumah yang tinggalkannya secara positif. Penelitian Thurber & Sigman
(dalam Thurber 1998) menyatakan bahwa individu yang mengalami
homesickness cenderung memiliki tingkat perceived control yang rendah
terhadap situasi yang dijalaninya
b. Aspek perilaku
Individu yang mengalami homesickness cenderung menampilkan
perilaku apatis, lesu, kurang inisiatif, dan juga kurang memiliki minat pada
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lingkungan baru yang mereka hadapi (Van Tilburg, 2003). Individu yang
mengalami

homesickness

cenderung menarik diri

(withdraw) dari

lingkungan sosialnya yang menyebabkan individu kesulitan dalam
mendapatkan teman (Vernberg & Randall, Thurber et al., dalam Thurber,
1999).

Individu

yang

mengalami

homesickness

juga

memiliki

kecenderungan menjaga kedekatan dengan orang-orang yang ditinggalkan
di rumah (Thurber, 1999).
c. Aspek emosi
Individu yang mengalami homesickness cenderung membenci dan
merasa tidak puas dengan tempat barunya. Kane (dalam Archer, 1998)
menyatakan bahwa ketidakpuasan yang dirasakan individu yang mengalami
homesickness lebih tertuju pada teman-teman dan kehidupan sosial di
tempat baru, daripada akomodasi dan kehidupan akademis (Archer, 1998).
Homesickness cenderung melibatkan emosi marah (anger) sebagai aksi
protes terhadap keharusan meninggalkan rumah dan protes terhadap orangorang atau kondisi lingkungan baru. Penelitian Burt (dalam Stroebe, 2002)
mengemukakan individu yang mengalami homesickness dicirikan dengan
munculnya simptom-simptom kecemasan dan depresi.
3. Faktor penyebab homesickness
Faktor penyebab siswa asrama mengalami homesickness, (Centre for
Wellbeing, 2010) antara lain:
a. Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, yang sekaligus menjadi tempat
tinggal baru.
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b. Kondisi sekolah yang jauh berbeda dengan yang diharapkan.
c. Keterpaksaan dalam memilih sekolah tersebut.
d. Beban atau tuntutan yang berat dari sekolah dan asrama.
e. Perubahan gaya hidup atau rutinitas harian.
C. Homesickness dan Strategi Koping
Homesickness adalah kondisi emosi yang dirasakan individu ketika
terpisah dengan tempat tinggal, dan dicirikan dengan emosi-emosi negatif,
pikiran-pikiran yang terus-menerus tentang lingkungan rumah yang ditinggalkan,
serta munculnya gejala-gejala somatis (Tilburg, 1999). Burt (dalam Stroebe,
2002) mengemukakan individu yang mengalami homesickness dicirikan dengan
munculnya gejala-gejala kecemasan dan depresi, seperti menurunnya konsentrasi,
gangguan tidur, gangguan pola makan, serta mood dan pikiran negatif.
Homesickness berdampak negatif pada keadaan psikologis dan hasil akademik
(Stroebe, 2002).
Individu yang mengalami homesickness juga memiliki kecenderungan
menarik diri dari lingkungan sosialnya, yang menyebabkan individu kesulitan
mendapatkan teman (Thurber, 1999). Dalam beberapa kasus, homesickness
cenderung pula melibatkan emosi marah (anger). Dalam hal ini perasaan marah
muncul sebagai aksi protes terhadap keharusan untuk meninggalkan rumah, atau
bisa juga sebagai bentuk protes terhadap orang-orang atau kondisi di lingkungan
barunya (Jersild, 1963).
Individu yang mengalami homesickness memerlukan suatu cara atau
strategi untuk mengatasi masalahnya. Cara atau strategi tersebut adalah strategi
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koping. Strategi koping adalah usaha individu untuk mengatur tuntutan
lingkungan dan konflik yang muncul untuk mengurangi kesenjangan persepsi
antara tuntutan situasi yang menekan dengan kemampuan individu dalam
memenuhi tuntutan tersebut.
Lazarus dan Folkman (1984) mengklasifikasikan strategi koping menjadi
dua, yaitu problem focused coping dan emotion focused coping. Problem Focused
Coping (PFC) berfokus pada masalah yang dialami individu. Problem Focused
Coping adalah strategi kognitif yang mengarahkan pada pengurangan tuntutan
situasi yang menekan. Individu cenderung menggunakan PFC ketika mereka
percaya bahwa tuntutan dari situasi dapat diubah (Lazarus & Folkman dalam
Sarafino, 2006). Problem Focus Coping (PFC) terdiri dari planfull problem
solving, direct action, assistance seeking, dan information seeking (Skinner,
2006).
Emotion Focused Coping adalah strategi emosi atau kognitif yang
mengubah bagaimana seseorang memandang situasi yang menekan (Huffman,
Verno, Vernoy, 2000). Emotion Focused Coping (EFC) berfokus pada mengatur
respon emosi terhadap situasi yang menekan dengan cara menghindari stressor,
melakukan evaluasi ulang secara kognitif atau memperhatikan aspek-aspek positif
dari diri dan situasi. EFC tidak mengubah realita, tetapi memberikan penilaian
kembali terhadap situasi yang menekan, dan dapat mengurangi stres (Huffman,
Verno, Vernoy, 2000). EFC diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, antara lain
avoidance, denial, self critism, dan positive reappraisal (Skinner, 2006).
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D. Strategi Koping Siswa Kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan
Yang Mengalami Homesickness
Penelitian

Thurber

(1995)

menunjukkan

siswa

asrama

memiliki

kemungkinan besar untuk mengalami homesickness. Prevalensi homesickness di
kalangan siswa remaja yang tinggal di asrama berkisar dari 16% hingga 91%
(Thurber, 2005). Penelitian Fisher, Frazer, dan Murray (1984) menemukan 60
sampai dengan 70% siswa di sekolah berasrama mengalami homesickness.
SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan adalah sekolah berasrama. Dari
beberapa penelitian peneliti berasumsi bahwa siswa-siswa kelas X

rentan

mengalami homesickness karena para siswa dihadapkan pada banyak tuntutan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Widiastono (2001) yang mengatakan sekolah
berasrama merupakan model sekolah yang memiliki tuntutan yang lebih tinggi
jika dibandingkan dengan sekolah regular karena transisi remaja ke sekolah
asrama menghadapkan seorang remaja pada banyak perubahan dan tuntutan baru.
Berdasarkan kondisi siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith yang
rentan mengalami homesickness dan dampak negatif yang dialami siswa, maka
diperlukan suatu cara untuk mengatasi homesickness. Dengan melakukan strategi
koping diharapkan siswa-siswi kelas X mampu mengatasi emosi negatif dialami.
Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap keberhasilan atau kesuksesan
akademik siswa.
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Faktor penyebab homesickness
a. Jarak yang jauh antara rumah
dan sekolah
b. Kondisi sekolah yang jauh
berbeda
dengan
yang
diharapkan.
c. Keterpaksaan dalam memilih
sekolah tersebut.
d. Beban atau tuntutan yang berat
dari sekolah dan asrama.
e. Perubahan gaya hidup atau
rutinitas harian.

Aspek psikologis
Homesickness
- Munculnya pikiran tentang
rumah yang ditinggalkan
- Cenderung berprasangka buruk
tentang lingkungan baru
- Perceived control cenderung
rendah
- Kesepian
- Marah
- Cenderung menarik diri
- Cenderung menjaga kedekatan
dengan orang yang ditinggalkan

Strategi Koping
Problem
focused Coping

Emotion
focused
coping

Planfull
problem solving

Denial

Direct action

Self-criticism

Assistance
seeking

Avoidance

Information
seeking

Positive
reappraisal
Turning to
religion

Skema 1 Kerangka Konseptual
E. Pertanyaan Penelitian
Bagaimana gambaran strategi koping siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Van
Lith

Muntilan

yang

mengalami

homesickness?
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami partisipan penelitian
seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan
cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Iskandar, 2008;
Moleong, 2007). Penelitian kualitatif mengandalkan data berupa ungkapan
partisipan untuk menggali dan mengeksplorasi suatu permasalahan atau fenomena
penelitian (Supratiknya, 2015).
Desain penelitian menggunakan analisis isi dengan pendekatan deduktif
atau analisis isi terarah (directed content analysis). Hsieh dan Shannon (2005,
dalam Supraktiknya, 2015) mendefinisikan analisis isi kualitatif sebagai metode
untuk menafsirkan isi data berupa tesk secara subjektif, melalui sebuah proses
klasifikasi sistematik berupa pengkodean dan pengidentifikasian berbagai tema.
Hsieh dan Shannon(dalam Supraktiknya 2015) mengemukakan analisis isi terarah
bertujuan untuk melakukan validasi atau menguji kembali sebuah kerangka
teoritis. Teori atau hasil penelitian digunakan untuk merumuskan pertanyaan
penelitian dan menentukan skema awal pengkodean atau skema awal hubungan
antar kode.

18
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B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah melihat gambaran strategi koping siswa kelas X
SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan yang mengalami homesickness.
C. Partisipan Penelitian
Partisipan adalah orang dalam latar penelitian yang memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Moleong (2003) menyatakan
penelitian kualitatif mengambil jumlah partisipan yang lebih kecil dibandingkan
dbentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian kualitatif adalah
individu atau perorangan.
Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk pemilihan
partisipan. Peneliti memilih individu yang sesuai dengan masalah penelitian.
Thurber (1995) menyatakan siswa asrama memiliki kemungkinan besar untuk
mengalami homesickness. Partisipan adalah siswa kelas X SMA Pangudi Luhur
Van Lith Muntilan yang mengalami homesickness. SMA Pangudi Luhur adalah
sekolah berasrama. Siswa kelas X rentan mengalami homesickness, karena pada
masa ini para siswa dihadapkan pada banyak tuntutan dan perubahan.
Peneliti membagikan survei sederhana yang berisi pernyataan-pernyataan
singkat kepada siswa kelas X di SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan.
Pernyataan-pernyataan

dalam

survei

merupakan

penjabaran

indicator

homesickness. Survei yang bertujuan untuk melihat tingkat homesickness yang
dialami siswa kelas X disusun dengan metode penskalaan rating scale atau skala
pilihan berupa skala pilihan (Allen & Yen, dalam Supratiknya, 2014).
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Partisipan secara lansung memberikan jawaban terhadap pernyataan
dengan cara memilih salah satu diantara dua pilihan jawaban yang disediakan.
Pilihan jawaban yang disediakan adalah “ya”dan “tidak”. Setelah data terkumpul,
untuk menganalisis data tersebut masing-masing pilihan jawaban mendapatkan
skor, skor 1 untuk pilihan jawaban “ya”dan skor 0 untuk pilihan jawaban “tidak”.
Peneliti menggunakan hasil analisis survei untuk menentukan partisipan yang
memiliki skor tertinggi. (blueprint dari rancangan survei homesickness terlampir
di halaman 73)
D. Prosedur Pengumpulan Data
Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan
secara langsung antara pewawancara dengan partisipan penelitian. Peneliti
berharap Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk
mencapai tujuan tertentu (Poerwandari, 1998). Melalui wawancara peneliti
bermaksud untuk memperoleh pengetahuan subjektif yang dipahami individu
terkait dengan topik yang diteliti dan mengeksplorasi isu tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara
semi terstruktur memungkinkan peneliti dan partisipan melakukan dialog dan
pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dapat dimodifikasi menurut respon
partisipan. Peneliti bisa menggali lebih jauh wilayah-wilayah menarik dan
menarik yang muncul (Smith, 2009).
Patton (dalam Poerwandari, 1998) berpendapat bahwa dalam wawancara
semi terstruktur, wawancara dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum,
serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan
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pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.
Wawancara dilakukan secara terbuka sehingga para partisipan tahu mereka sedang
diwawancarai dan mengetahui maksud wawancara. Wawancara dilakukan sampai
peneliti tidak menemukan informasi baru lagi.

1

2

3

4

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

Panduan pertanyaan
Homesickness
Apa atau mungkin siapa yang paling rindukan dari tempat yang kamu
tinggalkan (rumah, orang tua, sahabat lama)? Apa sih yang kamu pikirkan
tentang mereka? Dan seberapa sering kamu memikirkan hal itu?
Bagaimana pendapatmu tentang Van Lith setelah hampir setahun menjalani
sekolah disini? Apa bedanya sekarang ketika kamu tinggal di asrama dan dulu
ketika di rumah?
Berkaitan dengan bidang akademik, apakah sejauh ini kamu dapat mengikuti
proses belajar di sekolah dengan baik? bagaimana pendapatmu tentang tugastugas di sekolah?
Bagaimana pendapatmu tentang dinamika kehidupan di asrama? Bagaimana
kebiasaan atau gaya hidup disana? Apakah kamu merasa mampu menyesuaikan
diri atau mampu mengikuti kebiasaan tersebut?
Bagaimanahubunganmu dengan teman-teman baru di asrama?
Dulunya keputusan sekolah di sekolah berasrama Van Lith itu keinginan
sendiri atau atas keinginan orang tua/keluarga?
Apa yang biasa kamu lakukan dalam waktu senggangmu/ketika jam eksplorasi
lingkungan?
Strategi Koping
Ketika kamu mengalami homesickness, usaha apa yang kamu lakukan untuk
mengatasinya? Bagaimana kamu melakukan usaha tersebut?
Cara apa yang kamu rencanakan untuk mengatasi homesickness?
Cara apa yang kamu rencanakan untuk mengatasi homesickness?
Jika tidak, apa yang membuatnya tidak sesuai dengan rencanamu?
Apakah ada hambatan?
Apakah kamu merasa mampu untuk menyesuaikan diri dengan dinamika di
asrama, dan menyelesaikan pendidikan di sekolah berasrama sampai lulus?
Ketika menghadapi masalah baik di bidang akademik atau di asrama dengan
teman-teman biasanya apa yang akan kamu lakukan?
Apakah kamu biasa menceritakan masalah yang kamu alami dengan temantemanmu?
Ketika kamu memiliki masalah, bagaimana reaksi keluarga, atau teman-teman
yang mengetahui masalahmu? Kepada siapa biasanya kamu menceritakan
masalah yang kamu alami? Dan bagaimana reaksi mereka?
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E. Analisis dan Interpretasi Data
Analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi terarah mempunyai
langkah-langkah sebagai berikut (Supratiknya, 2015):
1. Menyusun sebuah matriks kategorisasi (Elo & Kyngas, dalam Supratiknya,
2015). Peneliti menyusun beberapa kriteria dalam matriks kode sebagai
berikut:
a. Aspek kognitif homesickness meliputi pikiran tentang rumah yang
ditinggalkan, kecenderungan berprasangka buruk dengan lingkungan baru,
dan perceived control cenderung rendah.
b. Aspek perilaku homesickness meliputi kecenderungan berperilaku apatis,
kelesuan, penarikan diri dari lingkungan, dan menjaga kedekatan dengan
orang-orang di lingkungan lama.
c. Aspek emosi homesickness meliputi kecenderungan membenci dan tidak
puas dengan lingkungan baru, serta kesulitan menjalin relasi sosial.
d. Faktor penyebab homesickness meliputi jarak rumah dan asrama yang jauh,
kondisi sekolah yang jauh berbeda dari harapan, serta beban dan tuntutan
yang berat dari sekolah, dan perubahan rutinitas harian.
e. Emotional focused coping adalah cara mengatasi homesickness yang
berfokus pada pengelolaan respon emosi. Kategori ini meliputi empat sub
kategori, yaitu avoidance, denial, self-criticsm, dan positive reappraisal.
f. Problem focused coping adalah cara mengatasi homesickness yang
berfokus pada masalah. Kategori ini meliputi empat sub kategori sebagai
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berikut planful problem solving, direct action, assistance seeking, dan
information seeking.
2. Melakukan coding atau pengkodean (Hsieh & Shannon, dalam Supratiknya,
2015). Peneliti membaca keseluruhan transkrip wawancara dan menandai
setiap bagian dari teks yang merepresentasikan fenomena yang diteliti.
Kemudian peneliti menentukan tema-tema yang sudah ditentukan dalam
matriks kode atau kategorisasi.
F. Keabsahan Data Penelitian
1. Kredibilitas
Kredibilitas adalah konsep validitas yang digunakan dalam penelitian
kualitatif. Kredibilitas penelitian kualitatif diukur pada keberhasilannya
mencapai tujuan mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses,
kelompok sosial atau pola interaksi yang majemuk (Afiyanti, 2008). Metode
validasi penelitian adalah member checking. Peneliti mengecek kembali ke
partisipan untuk memastikan keakuratan rumusan tema yang telah dibuat oleh
peneliti berdasarkan hasil wawancara.
2. Dependabilitas
Reliabilitas

dalam

penelitian

kualitatif

dikenal

dengan

istilah

dependabilitas. Pemahaman tentang reliabilitas suatu penelitian kualitatif
mengacu pada standarisasi alat ukur penelitian. Tingkat dependabilitas yang
tinggi pada penelitian kualitatif diperoleh dengan melakukan analisis data
secara terstruktur, sehingga hasil penelitian dapat diintepretasikan dengan baik.
Analisis data secara terstruktur dilakukan dengan menggunakan perspektif,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

24

data mentah, dan dokumen analisis penelitian (Streubert & Carpenter, 2003
dalam Afiyanti, 2008). Peneliti menggunakan metode external auditor, yaitu
dosen pembimbing skripsi untuk mereview keseluruhan penelitian yang telah
dilakukan (Creswell, 2014).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksaan Penelitian
1. Persiapan penelitian dan perijinan
Partisipan adalah siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan
yang mengalami homesickness. Pertama, peneliti menghubungi pihak SMA
Pangudi Luhur Van Lith Muntilan untuk mendapatkan ijin melakukan
penelitian di sekolah berasrama tersebut. Setelah mendapatkan ijin peneliti
meminta seluruh siswa kelas X untuk mengisi survei sederhana tentang
homesickness yang sudah dipersiapkan. Survei homesickness ini di susun
berdasarkan aspek-aspek psikologis homesickness. Survei ini bertujuan untuk
mengklasifikasikan tingkat homesickness yang dialami oleh siswa kelas
sepuluh.
Hasil survei menunjukkan ada enam siswa dengan skor yang tergolong
tinggi. Skor maksimal dari survei homesickness adalah 20, ada satu siswa
mendapat skor 17, satu siswa dengan skor 15, dua siswa dengan skor 14, dan
dua siswa dengan skor 13. Peneliti menemui satu persatu calon partisipan dan
menanyakan kesediaannya menjadi partisipan. Setelah tiga siswa menyatakan
bersedia untuk menjadi partisipan, peneliti menentukan jadwal dan tempat
untuk melakukan wawancara.
Sebagai bentuk kesediaan, peneliti menjelaskan secara singkat mengenai
tujuan wawancara dan perijinan bahwa selama wawancara peneliti akan
25
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menggunakan alat perekam. Partisipan diminta untuk mengisi informed
consent yang sudah disediakan oleh peneliti.
2. Pelaksanaan penelitian
Peneliti mengawali proses wawancara dengan melakukan rapport kepada
partisipan. Rapport dilakukan untuk menjalin relasi yang baik yang
menciptakan kepercayaan dan kenyamanan partisipan pada peneliti. Proses
pengambilan data dilakukan dalam tiga pertemuan, meliputi proses perkenalan,
rapport, wawancara dan probing. Berikut ini merupakan waktu dan tempat
pengambilan data :
No
1

Keterangan Partisipan 1
Rapport
Selasa, 14 Juni
2016 di SMA
PL van Lith
Muntilan

2

Wawancara

Kamis, 28 Juli
2016
di
Asrama Putri
SMA PL Van
Lith Muntilan

3

Probing

Rabu,
9
November
2016
di
Asrama putri
SMA PL Van
Lith Muntilan

Partisipan 2
Rabu, 15 Juni
2016
di
Asrama Putra
SMA PL Van
Lith Muntilan
Kamis, 28 Juli
2016 di SMA
PL Van Lith
Muntilan

Minggu,
6
November
2016
di
Asmara putra
SMA PL Van
Lith Muntilan

Partisipan 3
Minggu,
12
Juni 2016 di
Asrama Putri
SMA PL Van
Lith Muntilan
Selasa,
8
November
2016
di
Asrama Putri
SMA PL Van
Lith Muntilan
Rabu,
9
November
2016
di
Asrama Putri
SMA PL Van
Lith Muntilan
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B. Partisipan Penelitian
1.

2.

Data partisipan
No
1
2
3
4

Keterangan
Inisial
Daerah Asal
Usia
Jumlah
Saudara

Partisipan 1
CR
Bandarlampung
17 tahun
1
saudara
perempuan
berusia 14 tahun

5

Jenis kelamin

Perempuan

Partisipan 2
FR
Bogor
17 tahun
Tiga orang
(satu kakak
laki-laki, satu
kakak
perempuan,
dan satu adik
perempuan)
Laki-laki

Partisipan 3
ES
Surabaya
16 tahun
Satu saudara
laki-laki
berusia
12
tahun

Perempuan

Latar belakang partisipan
a. Latar belakang partisipan 1
Partisipan 1 adalah seorang remaja putri berusia 17 tahun.
Partisipan 1 lahir di kota Solo, tanggal 8 September 1999. Partisipan 1
adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adik perempuan partisipan
berusia 14 tahun. Kedua orang tua partisipan bekerja sebagai guru di
Bandarlampung. Partisipan 1 tinggal di Bandarlampung bersama kedua
orang tua dan adik perempuannya.
Selama di Bandarlampung, keseharian partisipan selain sekolah
adalah mengikuti les atau pelajaran tambahan di tempat bimbingan belajar.
Partisipan 1 lebih senang menghabiskan waktu dengan bermain gadget di
kamarnya. Partisipan 1 menilai dirinya sebagai pribadi yang tertutup dan
sulit bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Partisipan 1 lebih senang
berteman di dunia maya. Berawal dari kesenangannya bermain games di
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internet, partisipan 1 menemukan beberapa teman dengan hobi yang sama
dengannya. Dari situ partisipan 1 mulai berkomunikasi dengan temanteman melalui aplikasi chatting. Partisipan 1 tetap memiliki batasan dalam
pertemanannya di dunia maya. Partisipan 1 dinasehati oleh ibunya untuk
tetap menjaga privasi tentang kehidupan pribadinya dengan orang di dunia
maya, karena hal tersebut bisa saja disalah gunakan oleh orang yang tidak
bertanggung jawab. Partisipan 1 juga tampaknya memiliki ketergantungan
dengan kedua orang tuanya. Hal tersebut diungkapkan oleh partisipan 1
bahwa dirinya biasa dibantu oleh orang tuanya dalam menyelesaikan tugas
dan berbagai masalah yang dihadapi.
Ketika masih masih berusia delapan tahun, partisipan 1 sering
mendengar cerita tentang SMA PL Van Lith Muntilan. Partisipan 1
memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut.
Keinginan partisipan 1 ini disetujui dan didukung oleh kedua orang tua,
sehingga ketika partisipan 1 sudah kelas tiga SMP dan mendapatkan
informasi bahwa SMA PL Van Lith sudah membuka tes penerimaan siswa
baru maka partisipan 1 langsung mendaftarkan dirinya. Partisipan 1 pun
mengikuti tes penerimaan siswa baru dan dinyatakan diterima menjadi
salah satu siswi di sekolah berasrama tersebut.
Setelah menjalani kehidupan di sekolah berasrama, partisipan 1
merasa ada banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Partisipan 1
merasa bahwa harapannya tentang sekolah yang sejak kecil diidamkan
tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Sebagai contoh perubahan
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yang harus dialami partisipan 1 adalah mengenai kebiasaannya
menggunakan gadget. Partisipan 1 yang dulunya ketergantungan dengan
gadget, ketika sekolah di SMA PL Van Lith tidak bisa lagi menggunakan
gadget dengan leluasa karena peraturan di sekolah tersebut yang tidak
memperkenankan siswanya membawa gadget. Hal tersebut pada awalnya
menjadi konflik tersendiri bagi diri partisipan 1.
b. Latar belakang partisipan 2
Partisipan 2 adalah seorang remaja putra berusia 17 tahun yang
berasal dari kota Bogor. Partisipan 2 adalah anak ketiga dari empat
bersaudara. Partisipan 2 memiliki seorang kakak laki-laki berusia 31
tahun, satu kakak perempuan berusia 26 tahun, dan seorang adik
perempuan berusia 15 tahun. Partisipan tinggal bersama kedua orang
tuanya, kakak perempuan dan adik perempuannya di rumah Bogor.
Sementara kakak laki-laki partisipan sudah tidak satu rumah karena sudah
berkeluarga.
Partisipan 2 merasa paling dekat dengan ibunya karena bisa
menceritakan segala hal dengan ibunya. Partisipan 2 merasa memiliki
ikatan batin yang kuat dengan ibunya.
Partisipan 2 merasa dirinya mudah bergaul dan memiliki banyak
teman. Sejak TK sampai dengan SMP, partisipan 2 bersekolah di sekolah
dengan yayasan yang sama. Hal ini menyebabkan sejak kecil hingga SMP
partisipan 2 berada di lingkungan dengan orang-orang yang sama,
pertemanan yang sama. Ketika kelas tiga SMP dan hendak menentukan
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sekolah untuk melanjutkan pendidikannya, partisipan 2 menginginkan
suasana baru dengan sekolah di luar Bogor, kota kelahirannya. Partisipan 2
mendaftar di beberapa sekolah di Jakarta. Pada saat yang sama, orang tua
partisipan 2 menunjukkan brosur SMA PL Van Lith Muntilan
namunpartisipan 2 merasa tidak terpikir untuk sekolah di sekolah
berasrama tersebut karena terlalu jauh dari rumahnya. Namun pada suatu
ketika partisipan 2 teringat dengan pengalamannya ketika masih kelas
empat SD dan menonton video tentang Romo Van Lith. Saat itulah,
partisipan 2 memutuskan untuk mendaftarkan diri di sekolah tersebut.
Keluarga sangat mendukung keputusan partisipan 2 tersebut. Partisipan 2
ditemani oleh orang tuanya saat datang ke SMA PL Van Lith untuk
mengikuti tes penerimaan siswa baru. Orang tua partisipan 2 juga
memberikan tips-tips untuk mengerjakan soal-soal tes.
c. Latar belakang partisipan 3
Partisipan 3 adalah seorang remaja putri berusia 16 tahun.
Partisipan 3 lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Juli 1999. Partisipan 3
adalah anak pertama dari dua bersaudara, adik laki-lakinya berusia 12
tahun. Ibu partisipan 3 bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta di
Surabaya dan ayahnya bekerja sebagai seorang wiraswasta.
Partisipan 3 merasa paling dekat dengan ibunya karena partisipan
3 sekolah di tempat yang sama dengan ibunya mengajar, sehingga
partisipan 3 merasa ibunya paling mengerti dirinya baik di rumah dan di
sekolah. Partisipan 3 bisa menceritakan apa saja dengan ibunya, mulai
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dari masalah akademik, hubungannya dengan teman-teman bermainnya,
dan masalah asmara.
Partisipan 3 memiliki hobi membaca novel, sampai pada suatu
ketika partisipan 3 membaca sebuah novel yang menceritakan kehidupan
seorang remaja di sekolah berasrama. Berawal dari novel yang dibacanya
tersebut, timbul keingingan dalam diri partisipan 3 untuk bersekolah di
sekolah berasrama. Oleh sebab itu ketika kelas 3 SMP partisipan 3
menyampaikan keinginannya tersebut kepada orang tuanya. Orang tua
partisipan 3 mendukung keinginan putri pertamanya untuk bersekolah di
SMA PL Van Lith Muntilan. Partisipan 3 mendaftarkan dirinya dan
mengikuti tes penerimaan siswa baru di SMA PL Van Lith, dan akhirnya
dinyatakan di terima.
Partisipan 3 merasa ada banyak perubahan setelah bersekolah di
SMA Pangudi Luhur Van Lith. Dari hal-hal tersebut partisipan 3 merasa
dirinya mengalami homesickness. Partisipan merasa beruntung karena
keluarga mendukungnya saat mengalami homesickness. Dukungan dari
keluarga adalah ketika ayahnya sering mengunjungi partisipan di asrama.
C. Analisis Data Penelitian
1. Analisis data partisipan 1
a. Aspek-aspek homesickness
Homesickness memiliki tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek
perilaku, dan aspek emosional. Aspek kognitif pertama yang muncul pada
individu yang mengalami homesickness adalah pikiran yang muncul secara
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terus menerus tentang rumah yang ditinggalkan. Partisipan 1 sering
memikirkan hal-hal yang biasa dilakukan bersama keluarga saat masih
tinggal di Lampung seperti pergi ke gereja dan makan bersama. Selain itu,
partisipan 1 juga memiliki keinginan untuk pulang ke rumah ketika sedang
memiliki masalah di asrama atau sedang bosan dengan kegiatan di asrama.
Partisipan 1 juga memiliki keinginan pulang ke rumah supaya bisa dengan
bebas melakukan kebiasaan-kebiasaannya ketika di rumah, seperti bermain
handphone dan menonton film.
Aspek kognitif kedua yang muncul pada individu yang mengalami
homesickness adalah munculnya pikiran negatif mengenai lingkungan baru.
Partisipan 1 merasa teman-temannya tidak bisa diandalkan ketika sedang
mengalami kesulitan di bidang akademik, karena partisipan 1 memandang
teman-temannya juga belum tentu memahami materi dengan baik.
Partisipan 1 memiliki perceived control yang cenderung rendah.
Partisipan 1 mengaku mengalami kesulitan di bidang akademik. Partisipan
1 merasa kewalahan dan lamban memahami materi pelajaran di sekolah.
b. Faktor penyebab homesickness
Hasil penelitian menunjukkan empat faktor yang memicu
partisipan 1 mengalami homesickness. Jarak yang jauh antara rumah dan
sekolah menjadi faktor penyebab individu mengalami homesickness.
Partisipan 1 yang berasal dari Lampung mengaku selama hampir satu tahun
sekolah di SMA Van Lith belum pernah kembali ke kampung halamannya.
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Penyebab kedua partisipan 1 mengalami homesickness adalah
kondisi sekolah yang jauh berbeda dengan yang dibayangkan. Sebelum
sekolah di SMA Van Lith, partisipan 1 sering mendapatkan informasi dari
orang-orang di sekitarnya bahwa SMA Van Lith adalah salah satu sekolah
favorit. Hal tersebut membuat partisipan 1 memiliki ekspektasi bahwa pasti
sekolah

tersebut

memiliki

banyak

sarana

yang

menunjang

dan

lingkungannya baik. Namun setelah menjalani kehidupan di sekolah
berasrama tersebut, partisipan 1 justru mengalami yang sebaliknya.
Partisipan 1 melihat kenyataan bahwa sarana-prasarana di SMA Van Lith
tergolong sangat terbatas. Selain itu, partisipan 1 mengalami banyak
masalah selama sekolah di SMA Van Lith, baik masalah akademik,
maupun masalah terkait relasi dengan teman-temannya.
Beban dan tuntutan yang berat menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan partisipan 1 mengalami homesickness. Berdasarkan hasil
wawancara dengan partisipan 1, ditemukan beberapa hal yang menjadi
beban dan tuntutan berat dari sekolah bagi diri partisipan 1. Hal pertama
yang menjadi beban bagi partisipan 1 adalah ketika memiliki konflik atau
masalah dengan teman di asrama. Selain itu, partisipan 1 juga mengalami
kesulitan dalam memahami materi yang di ajarkan di sekolah. Tugas-tugas
yang menumpuk dan harus diselesaikan dengan waktu yang sangat terbatas
juga ternyata membebani partisipan 1.
Partisipan 1 mengalami banyak perubahan yang terjadi pada
rutinitas hariannya yang menyebabkan homesickness. Hasil wawancara
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menunjukkan partisipan 1 harus mulai melakukan beberapa pekerjaan
secara mandiri. Partisipan 1 harus meninggalkan kebiasaan untuk
mengikuti les-les. Ketika masih tinggal di Lampung, keluarga partisipan 1
memiliki kebiasaan yang biasa dilakukan bersama seperti pergi ke gereja
dan makan bersama. Namun setelah sekolah di SMA PL Van Lith,
partisipan 1 merasa tidak memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu
bersama keluarganya. Partisipan 1 merasa keberatan dengan peraturan
sekolah yang melarang siswa tahun pertama untuk membawa handphone.
Hal tersebut dikarena partisipan 1 merasa bahwa dirinya sangat
ketergantungan dengan gadget.
c. Strategi koping
1) Problem focused coping
Bentuk strategi koping ini lebih berfokus pada masalah,
partisipan mengatasi stres dengan mempelajari cara-cara keterampilan
yang baru. Ada tiga bentuk strategi koping yang dilakukan oleh
partisipan dalam mengatasi masalahnya, yaitu planfull problem solving,
direct action, dan assistance seeking.
Planfull problem solving. Partisipan

memikirkan perencaan

dengan pertimbangan yang matang beberapa alternatif pemecahan
masalah. Ketika partisipan 1 mengalami masalah di bidang akademik
yang menyebabkan homesickness, misalnya saat memiliki banyak tugas
yang harus diselesaikan dalam satu waktu. partisipan 1 menentukan
rating berdasarkan tingkat kesulitan dari masing-masing tugasnya.
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Setelah itu partisipan 1 mulai mengerjakan dari tugas yang paling
mudah.

Partisipan

1

memiliki

pertimbangan

dengan

memilih

mengerjakan tugas yang paling mudah, maka tugasnya bisa cepat
selesai. Ketika partisipan 1 mengalami masalah yang membebani
pikirannya, maka partisipan berusaha memahami masalah yang sedang
dialami.
Direct Action. Partisipan 1 melakukan tindakan secara langsung
untuk menyelesaikan masalah. Ketika partisipan 1 sedang mengalami
homesickness, partisipan 1 menuliskan apa yang dialami dan rasakan
dalam sebuah surat yang ditujukan kepada orang tuanya.
Assistance

seeking.

Ketika

sedang

mengalami

masalah

partisipan mencari dukungan berupa nasehat dari orang lain. Terkait
dengan pengalaman homesickness yang sedang di alami, partisipan 1
biasanya menuliskan masalah-masalah yang sedang dialami dan
rasakan kepada ibunya melalui sebuah surat. Partisipan 1 juga bercerita
kepada temannya jika sedang homesickness. Terkait dengan kesulitan di
bidang akademik, partisipan

1 menceritakan hal tersebut kepada

ibunya.
2) Emotion focused coping
Strategi koping ini berfokus mengatur respon emosional
terhadap situasi yang menekan. Partisipan 1 melakukan dua bentuk
strategi koping yaitu positive reappraisal dan turning to religion untuk
mengatasi masalahnya.
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Positive reappraisal adalah ketika partisipan melihat sisi positif
dari masalah yang sedang dialami. Pada saat partisipan 1 memiliki
banyak masalah dan menemukan ketidaksesuaian antara harapan
tentang SMA Van Lith dan kenyataan yang dialami, partisipan 1
memandang bahwa hal tersebut justru yang memberi warna baru dalam
prosesnya selama di SMA Van Lith.
Turning to religion. Ketika menghadapi masalah, partisipan
memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan membantu seseorang yang
mengalami masalah. Hal tersebut tercermin ketika sedang mengalami
homesickness, partisipan 1 berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya
bisa merasa nyaman untuk sekolah dan tingal di asrama SMA Van Lith.
2. Analisis data partisipan 2
a. Aspek-aspek homesickness
Aspek kognitif pertama yang muncul pada partisipan 2 adalah
munculnya pikiran mengenai rumah yang tinggalkan. Pada partisipan 2 ini,
objek kerinduannya adalah keluarganya, khususnya mama, kebiasaankebiasaan di keluarganya dan juga teman-teman baiknya saat masih di
Bogor. Ketika awal-awal tinggal di asrama, saat memiliki masalah dan
mengalami banyak perubahan dalam kesehariannya, partisipan 2 mengaku
sangat merindukan keluarganya dan berpikir untuk pulang ke rumah.
Partisipan 2 juga sering membayangkan kebiasaan-kebiasaan di keluarganya
seperti ke gereja bersama, berdiskusi mengenai apa saja. Terkait dengan
relasi dengan teman-teman lamanya, partisipan 2 sering kali merindukan
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hal-hal yang biasa dilakukan bersama teman-temannya saat pulang sekolah.
Partisipan 2 juga merasa bahwa lebih cocok dengan teman-temannya di
Bogor daripada teman-teman barunya di SMA Van Lith.
Aspek kognitif kedua yang muncul pada partisipan 2 yang
mengalami homesickness adalah munculnya pikiran negatif mengenai
lingkungan baru. Partisipan 2 merasa tidak bisa mengembangkan hobi dan
bakatnya dalam bidang perfilman. Partisipan 2 membayangkan jika tidak
sekolah di SMA Van Lith maka hobinya di bidang perfilman bisa lebih
berkembang.
Partisipan 2 merasa bahwa teman-teman barunya di SMA Van Lith
memiliki persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan nilai baik.
Partisipan 2 merasa bahwa teman-temannya sampai harus menjatuhkan
teman yang lain untuk mencapai tujuannya.
Aspek kognitif yang ketiga adalah partisipan 2 cenderung memiliki
perceived control yang rendah. Partisipan 2 merasa perubahan gaya belajar
di sekolah lamanya dan gaya belajar yang berpengaruh terhadap kesulitan
partisipan 2 untuk mendapatkan nilai baik. Partisipan 2 juga memiliki
kecenderungan untuk menjaga kedekatan dengan orang yang ditinggalkan
dengan bertukar kabar melalui grup chat.
b. Faktor penyebab homesickness
Hal

pertama

yang

menyababkan

partisipan

2

mengalami

homesickness adalah kondisi sekolah yang jauh berbeda dengan yang
dibayangkan. Sebelum sekolah di SMA Van Lith, partisipan 2
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membayangkan jika nanti ia bisa hidup bebas karena jauh dari keluarga.
Namun pada kenyataannya partisipan 2 harus mengikuti banyak kegiatan di
sekolah dan asrama seperti masa orientasi.
Keterpaksaan dalam memilih sekolah menjadi faktor kedua yang
menyebabkan partisipan 2 mengalami homesickness. Hal tersebut tercermin
dari

hasil

wawancara

yang

menunjukkan

ketika

mendekati

keberangkatannya ke SMA Van Lith, partisipan 2 merasa ragu dengan
keputusannya untuk melanjutkan sekolah di SMA Van Lith.
Faktor

ketiga

yang

menyebabkan

partisipan

2

mengalami

homesickness adalah beban dan tuntutan yang berat dari sekolah. Setelah
bersekolah di SMA Van Lith, partisipan 2 merasa bahwa peraturan dan
segala keterbatasan di SMA Van Lith membatasinya dalam berkembang.
Partisipan 2 merasa dirinya tidak bisa mengembangkan diri dalam bidang
yang disenangi. Selain itu, tugas-tugas di sekolah dan asrama terkadang
membebani dan membuat partisipan 2 bingung.
Perubahan gaya hidup atau rutinitas harian menjadi faktor lain yang
menyebabkan partisipan 2 mengalami homesickness. Partisipan 2 merasa
terjadi banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya setelah sekolah di
SMA Van Lith. Partisipan 2 harus meninggalkan hobinya untuk mengoleksi
benda-benda tertentu. Peraturan sekolah yang melarang siswanya membawa
handphone sangat berat bagi partisipan 2 karena dirinya memiliki
ketergantungan dengan gadget. Partisipan 2 juga merasa bahwa sistem
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belajar mengajar di SMA Van Lith sangat serius. Hal tersebut sangat
berbeda dengan gaya belajarnya di sekolah lamanya.
c. Strategi koping
1) Problem focused coping
Bentuk strategi koping ini lebih berfokus pada masalah partisipan
yang akan mengatasi stress dengan mempelajari cara-cara keterampilan
yang baru. Ada tiga bentuk strategi koping yang dilakukan oleh
partisipan dalam mengatasi masalahnya, yaitu planfull problem solving,
direct action, dan assistance seeking.
Planfull problem solving. Partisipan memikirkan perencaan dengan
pertimbangan yang matang beberapa alternatif pemecahan masalah.
Untuk mengatasi masalah terkait nilai di biang akademik, partisipan 2
membiasakan diri untuk belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan.
Partisipan 2 menanamkan dalam pikirannya bahwa setiap hari akan ada
ulangan, sehingga harus mempersiapkannya dengan cara rutin belajar.
Partisipan 2 terbiasa untuk menyusun prioritas, memikirkan pekerjaan
mana yang harus dilakukan terlebih dulu. Partisipan 2 juga membuat
jadwal untuk mengerjakan tugas-tugas harian di asrama seperti mencuci
baju setiap dua minggu sekali. Dengan menyusun perencanaan sebelum
melakukan sesuatu, partisipan 2 merasa semuanya bisa berjalan dengan
lancar dan efektif.
Direct Action. Partisipan 2 akan melakukan tindakan secara
langsung untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika partisipan 2
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mengalami homesickness, hal pertama yang akan dilakukan adalah
menelpon keluarganya. Selain itu partisipan 2 juga terbiasa menuliskan
apa yang sedang dialami dan rasakan dalam sebuah buku catatan
miliknya. Terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan, ketika apa yang
partisipan rencanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana, partisipan 2
akan mencari solusi atau alternatif lain.
Assistance seeking. Ketika sedang mengalami masalah partisipan
akan mencari dukungan berupa nasehat dari orang lain. Partisipan 2
memiliki kebiasaan menceritakan apapun yang dialami dan rasakan serta
pengalamannya

kepada

ibunya.

Ketika

merasa

tidak

bisa

mengembangkan diri sesuai dengan keinginannya, partisipan 2
menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Selain itu, partisipan 2
juga bercerita kepada orang tuanya bahwa dirinya merasa lebih cocok
dengan teman-temannya di Bogor jika dibanding dengan teman-teman
barunya di SMA Van Lith.

Ketika sedang menghadapi masalah di

sekolah dan asrama, partisipan 2 akan menceritakan masalah dan
meminta saran kepada teman baik yang dianggap bisa memberikan saran
secara objektif.
2) Emotional focused coping
Strategi koping ini berfokus mengatur respon emosional terhadap
situasi yang menekan. Partisipan 1 melakukan dua bentuk strategi koping
yaitu positive reappraisal dan turning to religion untuk mengatasi
masalahnya.
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Positive reappraisal adalah ketika partisipan melihat sisi positif
dari masalah yang sedang dialami. Di saat merasa ragu mengenai
keputusannya untuk sekolah di SMA Van Lith, partisipan 2 berpikir
bahwa dengan sekolah di Van Lith akan ada banyak pengalaman baru
dan banyak teman baru yang didapat. Selain itu, strategi koping ini juga
tercermin pada saat partisipan 2 merasa keberatan dengan peraturan
sekolah yang tidak memperbolehkan siswanya membawa handphone,
partisipan 2 merasa dengan tidak membawa handphone membuatnya
lebih fokus belajar.
Turning to religion. Ketika mengalami homesickness partisipan 2
berdoa kepada Tuhan saat malam hari menjelang tidur. Dalam doanya
partisipan 2 meminta kepada Tuhan supaya menjaga keluarganya yang
sedang jauh darinya.
3. Analisis data partisipan 3
a. Aspek-aspek homesickness
Hasil penelitian menunjukkan aspek kognitif yang muncul pada
partisipan 3 adalah munculnya pikiran tentang hal-hal yang biasa dilakukan
bersama keluarga. Selain itu, ketika menu makanan di asrama tidak sesuai
dengan seleranya, partisipan 3 jadi merindukan masakan ibunya. Ketika
partisipan

melihat anak kecil seusia dengan adiknya, atau ada seorang

temannya yang menceritakan tentang adiknya, partisipan 3 jadi merindukan
adik laki-lakinya.
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Partisipan 3 berharap keluarga bisa selalu di dekatnya. Selain itu,
ketika sedang menghadapi masalah di asrama yang tidak bisa diselesaikan
sendiri, partisipan 3 membayangkan jika di rumah pasti ada keluarganya
yang selalu siap membantunya menyelesaikan masalah.
b. Faktor penyebab homesickness
Hasil penelitian menunjukkan partisipan mengalami homesickness
yang disebabkan karena adanya beban tuntutan yang berat dari sekolah.
Banyaknya tugas membuat partisipan 3 merasa bingung mana yang harus
dikerjakan terlebih dulu. Terkait dengan peraturan di sekolah, ada beberapa
peraturan yang tidak partisipan 3 pahami. Sebagai contoh ketika sekolah
mewajibkan siswa kelas sebelas untuk mengikuti kegiatan pramuka di hari
Minggu. Menurut partisipan 3, kegiatan tersebut tidak jelas apa tujuannya.
Hal kedua yang memicu partisipan 3 mengalami homesickness,
adalah perubahan gaya hidup atau rutinitas harian. Peran baru sebagai siswa
sekolah berasrama membawa banyak perubahan dalam diri partisipan 3.
Perubahan pertama terkait dengan relasi pertemanan, ada perbedaan dalam
pertemanan partisipan 3 dengan teman-teman lamanya di Surabaya dan
teman-teman barunya di SMA Van Lith. Dulu ketika di Surabaya, partisipan
3 hanya mengenal teman-temannya ketika di sekolah, namun setelah di Van
Lith dan diharuskan tinggal dalam satu rumah dengan teman-teman baru.
Pada awalnya, hal ini membuat partisipan 3 merasa bingung tentang
karakter teman-temannya. Hal tersebut juga berdampak pada kesulitan
partisipan 3 dalam menyesuaikan diri.
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Terkait perubahan dalam dirinya sendiri, setelah sekolah di SMA
Van Lith partisipan 3 merasa jadi lebih rajin bangun pagi. Selain itu, ketika
dulu di rumah ibunya selalu menanyakan kepada partisipan 3 menu apa
yang diinginkannya Namun saat di Van Lith, partisipan 3 tidak bisa lagi
memilih makanan sesuai keinginannya.
c. Strategi koping
1) Problem focused coping
Bentuk strategi koping ini lebih berfokus pada masalah partisipan
yang akan mengatasi stress dengan mempelajari cara-cara keterampilan
yang baru. Ada empat bentuk strategi koping yang dilakukan oleh
partisipan dalam mengatasi masalahnya, yaitu planfull problem solving,
direct action, assistance seeking dan information seeking.
Planfull Problem Coping. Partisipan memikirkan perencaan dengan
pertimbangan yang matang beberapa alternatif pemecahan masalah.
Partisipan 3 memiliki kebiasaan bangun pagi saat di asrama. Hal tersebut
membuat partisipan 3 memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan
banyak hal dan tidak perlu terburu-buru. Dalam mengerjakan tugastugas, partisipan 3 juga terbiasa menentukan tugas mana yang lebih untuk
dikerjakan terlebih dulu.
Direct Action. Partisipan 2 akan melakukan tindakan secara
langsung untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika sedang mengalami
homesickness, partisipan 3 mengatasinya dengan menuliskan pesan
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kepada ibunya melalui pesan singkat atau email. Dalam pesan tersebut,
partisipan 3 menyampaikan apa yang sedang dialami dan rasakan.
Assistance Seeking. Ketika sedang mengalami masalah partisipan
akan mencari dukungan berupa nasehat dari orang lain. Ketika sedang
memiliki masalah dengan salah satu teman karena tidak bisa memahami
temannya tersebut maka partisipan 3 bercerita kepada teman baiknya.
Partisipan 3 berharap teman baiknya ini bisa memberikan saran atau
pendapat yang objektif supaya bisa lebih memahami temannya. Ketika
merasa bosan dengan menu makanan di asrama, partisipan 3
menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Dan partisipan 3 meminta
kepada ibunya untuk memasakkan makanan kesukaannya ketika pulang
ke Surabaya.
Information Seeking. Partisipan mencari informasi dari orang lain
untuk mengatasi masalahnya. Ketika mengalami kesulitan dalam
mengerjakan tugas di sekolah, partisipan 3 akan meminta temannya
untuk mengajarkan cara mengerjakan tugas.
2) Emotion focused coping
Strategi koping ini berfokus mengatur respon emosional terhadap
situasi yang menekan. Partisipan 3 melakukan satu bentuk strategi
koping yaitu positive reappraisal untuk mengatasi masalahnya.
Positive reappraisal adalah ketika partisipan melihat sisi positif
dari masalah yang sedang dialami. Hal ini tercermin ketika partisipan 3
menilai kebiasaanya bangun pagi di asrama membuatnya bisa melakukan
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lebih banyak hal dan tidak perlu terburu-buru dalam melakukan sesuatu.
Ketika partisipan 3 bercerita tentang masalah yang sedang dialami
kepada temannya dan tidak mendapatkan tanggapan yang baik, partisipan
3 berpikir bahwa mungkin saja temannya tersebut juga sedang memiliki
masalah. Ketika harapan partisipan 3 tentang SMA Van Lith tidak sesuai
dengan kenyataan yang dialami di Van Lith partisipan 3 melihat bahwa
hal tersebut justru memberi pelajaran baru baginya.
4. Integrasi hasil analisis tiga partisipan
Berdasarkan hasil analisis data ditemukan tiga tema utama yaitu aspekaspek psikologis homesickness, faktor penyebab homesickness, dan strategi
koping. Dari tema utama tersebut terdapat beberapa subtema. Pada tema aspekaspek homesickness ada tiga subtema yang merupakan aspek-aspek yang
muncul pada individu yang mengalami homesickness, yaitu aspek kognitif,
aspek perilaku dan aspek emosional.
Aspek kognitif yang muncul pada ketiga partisipan adalah munculnya
pikiran tentang rumah yang ditinggalkan secara terus menerus. Berdasarkan
hasil analisis data, ketiga partisipan beberapa kali memikirkan mengenai halhal yang biasa dilakukan ketika masih tinggal di rumah.
“Aku sih sebenernya paling kangen itu kalo orang itu mama
tapi kalo apanya itu suasananya di rumah tiap hari bisa
ngobrol diskusi ini apa gini gini gini gimana sih ini
pelajarannya itu sebenernya lebih ke suasananya kaya bisa
tiap hari minggu gereja bareng terus habis itu bisa ngobrol
dijalan ya kaya gitu sih ya..”(line 217-225, partisipan 2)
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Selain itu partisipan juga seringkali memiliki keinginan untuk pulang
ketika sedang memiliki masalah di sekolah dan asrama yang membuatnya
merasa merindukan keluarganya.
“aku kan biasanya kalo nelpon ibu kan bu aku kangen
pengen pulang pengen sama ibu pengen maksudnya belajar
di rumah belajar disini susah..” (partisipan 1)
Salah satu partisipan ketika sedang merindukan keluarganya hanya ingin
keluarganya ada bersama dengannya, meskipun partisipan tidak bisa pulang ke
rumah paling tidak keluarganya yang datang mengunjunginya di asrama.
“..tapi kalo misalnya kangen nih ya kangen aja gitu lho
maksudnya cuma kayak pengen mereka ada sama aku nggak
harus aku yang pulang sih pokoknya ada yang kesini aja
nggak tau salah satu dari mereka tuh kesini nemuin aku itu
aja biasanya udah udah nge nge apa ya istilahnya ngatasin
kangen ku gitu lho kangen sih nggak sampe yang sedih yang
sampe nangis nangis gitu udah nggak..” (line 420-433,
partisipan 3)
Selain terkait kerinduan dengan keluarga, partisipan juga memiliki objek
kerinduan terhadap teman-teman lama yang ditinggalkan. Partisipan tersebut
merindukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bersama teman-teman
lamanya.
“..Itu tuh homesick sama temen gitu. Dulu tuh aku bisa main
futsal dulu, bisa di jalan seangkot cerita-cerita, sekarang
cuma segini, maksudnya tuh gimana ya. Di perjalanan itu
aku tuh dimana aku bisa ngobrol lebih gitu lho sama
temennya…” (line 801-807, partisipan 2)
Terkait aspek kognitif, partisipan juga terkadang memiliki pikiran negatif
mengenai lingkungan barunya. Pikiran-pikiran negatif yang muncul dari
partisipan antara lain bahwa teman-teman di asrama tidak bisa diandalkan
ketika sedang mengalami masalah. Selain itu, partisipan melihat bahwa adanya
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persaingan yang ketat untuk mendapatkan nilai di antara teman-temannya yang
kadang sampai saling menjatuhkan satu sama lain. Persaingan yang ketat
diantara teman-temannya ini membuat partisipan merasa tidak nyaman.
“..sekarang bener-bener apa ya susah gitu mm kalo misal
ada pelajaran yang susah tanya ke temen kan belum tentu
temen nya bisa jelasin kayak guru gitu juga jadi kadang
nggak nge dong..”(line 18-23, partisipan 1)
“…aku rasain itu persaingannya keras banget belajarnya,
misalnya.. Temen-temen? He em, dapetin nilai, semakin
malem orang belajar semakin punya kebanggaan tersendiri
sebenernya. Tapi nggak tau nilanya gimana, pokoknya
semakin dia belajar tuh orang-orang temen-temen tuh udah
nganggep dia tuh pinter gitu. Terus persaingannya tuh jadi
kaya kalo mau ulangan tuh eh ini gimana nanti kira-kira
gambarannya, nggak dikasih tau. Bukannya bantuin
temennya biar nilainya jadi bagus, kalo Tanya eh ini gimana
sih, ah elu kemaren bukannya gak masuk, masa nggak ngerti.
Terus ngajarinnya kaya yang Cuma ngasal gitu…”(line 259274, partisipan 2)
Dua partisipan memiliki perceived control yang rendah. Kondisi dan
tuntutan di sekolah dan asrama membuat partisipan mengalami masalah di
bidang akademik, salah satunya adalah kesulitan mendapatkan nilai yang baik.
Salah satu partisipan merasa dirinya sangat lamban dalam memahami materi
pelajaran.
“..aku kayak daya tangkepku kayak aku ngerasa kayak
lambat gitu terus aku kayak sering ngerasa minder..”(line
456-459, partisipan 1)
“..Ya kalo belajar serius gitu. Dua jam pelajaran tuh ya
belajar terus, kalo dulu kan dua jam pelajaran satunya
belajar satunya soal, latihan soal, kaya lebih santai, lebih
yaaa kalo disini kan lebih serius gitu sekolahnya serius
banget, kamu kalo ini ya tangung jawabmu ini ini ini ini,
lebih serius. Tadi tuh kalo perbedaan dulunya kamu bilang
di SMP belajarnya kaya gitu sekarang jadi serius gitu kamu
sempet mengalami masalah gak? He em. Nilai.”(line 161172, partisipan 2)
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Aspek perilaku muncul pada salah satu partisipan. Partisipan memiliki
kecenderungan kurang menaruh minat pada lingkungan baru. Hal ini tampak
pada kondisi partisipan memiliki banyak teman namun tetap merasa tidak
cocok dengan teman-temannya tersebut. Selain itu, partisipan juga memiliki
kecenderungan untuk menjaga kedekatan dengan teman-teman lamanya. Salah
satu partisipan menjaga kedekatannya dengan teman-teman lamanya dengan
bertukar kabar melalui pesan singkat.
“..Yang di sana, aku sebenernya lebih srek sama temen yang
di sana sih…”(line 689-671, partisipan 2)
“..Kalo sekarang tuh masih ada grup SMP yang dulu. Grup
seangkatan atau kaya cuma temen gengmu gitu? Ada kelas,
ada yang temen futsal, angkatan juga ada tapi nggak rame.
Nah itu masi aktif ngobrol gitu, masih ini ini ini itu ngobrol,
terus aku sering eh kapan main futsal bareng yuk..”(line 733740, partisipan 2)
Tema yang kedua adalah faktor penyebab homesickness. Dari tema ini
terdapat lima sub tema yang menjadi faktor penyebab homesickness itu sendiri.
Faktor penyebab homesickness tersebut diantaranya adalah jarak yang jauh
antara rumah dan sekolah, kondisi sekolah yang jauh berbeda dengan yang
dibayangkan, keterpaksaan dalam memilih sekolah, serta beban yang berat di
sekolah, dan juga perubahan gaya hidup atau kebiasaan.
Partisipan merasa mengalami homesickness karena jarak rumah yang
jauh dengan sekolah dan asrama yang menjadi tempat tinggal barunya.
“udah seminggu terakhir ah males ninggalin Bogor,
ninggalin rumah gitu kan..” (line 17-18, partisipan 2)
Dua partisipan juga mengalami homesickness ketika melihat bahwa
kondisi yang dialami di sekolah dan asrama sangat berbeda dengan yang
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dibayangkan. Sebelum masuk dan mengalami tinggal di SMA Van Lith,
partisipan memiliki ekspektasi tertentu tentang sekolah berasrama seperti
kebebasan yang akan didapat karena jauh dari keluarga. Namun pada
kenyataannya di sekolah berasrama partisipan justru mengalami banyak konflik
yang membuatnya merasa homesickness.
“..Berangkat gitu sampe kesini sebenernya ekspektasinya
baik maksudnya begitu masuk tuh langsung bebas gitu nggak
taunya OASE..”(line 20-23, partisipan 2)
“..Pertama kayak apa ya nggak percaya gitu. Kenapa? Ya
soalnya kan katanya katanya vanlith tuh kayak gini katanya
vanlith tuh bagus kayak wah keren gitu lho mbak terus ketika
masuk disini ya ternyata diluar dari ekspektasi terus penuh
dengan konflik gitu..”(line 770-778, partisipan 1)
Beban dan tuntutan yang berat membuat ketiga partisipan mengalami
homesickness. Salah satu partisipan mengalami konflik dengan teman di
asrama yang membuatnya merasakan homesickness.
“..kalo kelas satu kayak ceritaku dulu aku kan punya
masalah pernah sama temen ku masalah kecil aja di liat di
kelas satu aja jadi beban berat buat aku..”(line 38-42,
partisipan 1)
Banyak tugas yang menumpuk dan harus diselesaikan dalam waktu yang
terbatas membuat ketiga partisipan mengalami homesickness. Tugas yang
menumpuk tersebut membuat partisipan merasa bingung mengenai mana yang
harus dikerjakan terlebih dulu.
“..Terus aku pernah kan suatu kali tuh empat atau lima
tugas. Satu latihan futsal, latihan TFC. Kedua harus ambil
nametag JTH. Ketiga tuh harus DFC sama yang terakhir tuh
harus diskusi soal classmeeting. Kadang-kadang bingung kan
waktunya Cuma 3 jam, apa yang bisa ditunda, apa yang
nggak bisa ditahan..”(line 401-408, partisipan 2)
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Banyaknya perubahan rutinitas atau kebiasaan sebelum tinggal di sekolah
berasrama dan setelah mengalami tinggal di asrama membuat ketiga partisipan
mengalami homesickness. Ketiga partisipan harus meninggalkan kebiasaankebiasaannya saat masih tinggal di rumah, seperti mengoleksi barang-barang
tertentu, bebas bermain gadget, serta mengikuti banyak les-les, dan juga
kebiasaan bisa memilih menu makanan yang disenangi.
“..aku kan dulu di Lampung lebih ke les-les gitu kan jadi nya
ikutin les kalo sekarang bener-bener apa ya susah gitu mm
kalo misal ada pelajaran yang susah tanya ke temen kan
belum tentu temen nya bisa jelasin kayak guru gitu juga jadi
kadang nggak nge dong terus bingung mau nanya siapa kalo
udah malem padahal besoknya ulangan kan mau ngontak
mau ngontak guru kan kita nggak bawa handphone gitu
jadinya susahnya di situ…”(line 15-29, partisipan 1)
Beberapa faktor penyebab homesickness dan kondisi yang dialami oleh
partisipan saat mengalami homesickness tentunya membuat ketiga partisipan
merasa tidak nyaman dan sejahtera hidupnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketiga partisipan melakukan beberapa strategi koping untuk mengatasi
kondisi yang dialami saat mengalami homesickness.
Peneliti membagi strategi koping dalam dua kategori, yaitu Problem
Focused Coping dan Emotional Focused Coping. Strategi koping yang
tergolong dalam problem focused coping yang dilakukan oleh ketiga partisipan
saat mengalami homesickness, diantaranya adalah planfull problem solving,
direct action, assistance seeking, dan information seeking.
Ketiga partisipan ditemukan menggunakan planfull problem solving
untuk mengatasi kondisi yang dialami saat homesickness. Dalam hal ini
partisipan akan memikirkan dan mempertimbangkan dengan matang beberapa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

51

alternatif pemecahan masalah yang mungkin di lakukan. Ketika memiliki
tugas-tugas yang menumpuk dan membuatnya merasa bingung, ketiga
partisipan mengatasi hal tersebut dengan terlebih dahulu memikirkan tugas
mana yang lebih mudah dan lebih cepat selesai jika dikerjakan. Dengan kata
lain ketiga partisipan menentukan rating terlebih dahulu sebelum mengerjakan
tugas-tugasnya.
“..kan misalnya langsung dapet 3 ya gitu sehari nah itu
biasanya aku cari yang mana yang leb paling mudah paling
yang paling aku senenglah jadi aku ngerjain duluan nah ntar
kalo misalnya aku udah nyerah sama yang susah ini aku
biasanya liat temen hehehe..”(line 557-565, partisipan 3)
Hasil analisis data menunjukkan ketiga partisipan melakukan strategi
koping jenis direct action untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat sedang
mengalami homesickness. Dalam hal ini partisipan melakukan tindakan yang
bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Ketiga partisipan
ketika sedang merasa merindukan keluarganya biasasanya akan menulis surat
kepada objek yang dirindukan. Dalam surat tersebut, ketiga partisipan
mencurahkan pengalaman dan perasaan yang muncul saat sedang mengalami
homesickness.
“..aku buka email terus aku cerita sama ibu biasanya kalo
misalnya aku udah janji misalnya wkatu eX plore bu besok
aku mau cerita gini gini gini jadi kayak gitu terus jumat
malemnya aku email aku cerita banyak kayak gitu kan..”(line
821-828, partisipan 3)
Partisipan juga mengaku bahwa ketika sedang mengalami homesickness
akan langsung menelpon keluarganya untuk menyampaikan apa yang dialami.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

52

“..Emm pertama aku ke warnet kan telpon, terus tuh telpon
halo apa kabar, gimana ya gapapa disana kan banyak
temen”(line 850-852, partisipan 2)
Bentuk strategi koping assistance seeking juga dilakukan oleh ketiga
partisipan. Partisipan berusaha mencari dukungan dan menggunakan bantuan
dari orang lain berupa nasehat untuk menghadapi masalahnya. Ketika sedang
mengalami homesickness yang membuatnya tidak nyaman, partisipan
menceritakan masalah tersebut kepada orang tuanya di rumah dan meminta
nasehat.
”.. Ee.. kalo misalnya ee.. kangen gitu tuh yang utama kayak
nulis surat terus kayak dulu itu mbak. Hee..m coba ceritain
lagi. Nulis surat dimana aku tuh kok kayak tuh aku punya
masalah gini gini gini terus aku tuh bingung mau curhat ke
siapa biasanya aku bener bener nulis di sebuah kertas terus
aku tumpuk dan surat itu buat bapak ibu sebenernya…”(line
311-321, partisipan 1)
Dari tiga partisipan, satu di antaranya ditemukan melakukan strategi
koping jenis information seeking ketika mengalami masalah terkait bidang
akademik. Dalam hal ini, partisipan berusaha mencari informasi kepada orang
lain untuk mengatasi masalahnya. Salah satu partisipan mengaku akan bertanya
kepada temannya saat kesulitan mengerjakan tugas.
“..Nanya nanya ke temen gimana caranya terus dari semua
mata pelajaran itu aku paling ngasih rating yang mana yang
mudah untuk dikerjakan pertama kali biar cepet
selesai..”(line 543-548, partisipan 1)
Pada subtema Emotion Focused Coping, partisipan berusaha mengatur
respon emosional terhadap situasi yang menekannya. Berdasarkan hasil
wawancara dan analisis data ditemukan dua bentuk emotion focused coping
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yang dilakukan oleh partisipan. Dua bentuk strategi koping ini adalah positive
reappraisal dan turning to religion.
Ketiga partisipan ditemukan melakukan positive reappraisal untuk
mengatasi masalah yang dialami saat merasa homesickness. Dalam hal ini,
partisipan berusaha melihat sisi positif dari masalah yang dialami dan mencari
arti dari pengalaman tersebut. Ketika mengalami konflik atau kondisi yang
tidak menyenangkan di asrama seperti peraturan asrama yang tidak
memperbolehkan siswanya membawa handphone, ketiga partisipan melihat hal
tersebut sebagai pengalaman baru.
“..Berangkat gitu sampe kesini sebenernya ekspektasinya
baik maksudnya begitu masuk tuh langsung bebas gitu nggak
taunya OASE. OASEnya yah justru OASEnya ini malah bikin
kita jadi bisa, jadi bisa hidup di asrama ini kan, dulunya kan
aku males, mandi kan kaya yang lama gitu terus kan
sekarang tertata gitu.”(line 20-28, partisipan 2)
“..meskipun aku nggak nyaman maksudnya dari ke nggak
sesuai nggak sesuai itu tadi aku malah nemuin kalo misalnya
oh iya ya ternyata apa yang aku baca tuh kalo misalnya
diterapin disini tuh nggak cocok jadi emang lebih baik kayak
gini gitu nah akhirnya aku belajar buat iya sih kalo kayak
gini enak juga nggak ada salahnya dan itu malah menurutku
lebih asik daripada apa yang aku baca..”(line 776-789,
partisipan 3)
Dari tiga partisipan, dua diantaranya melakukan strategi koping turning
to religion saat sedang mengalami homesickness. Hal ini didasarkan pada
keyakinan bahwa Tuhan akan membantu seseorang yang mengalami masalah.
“..waktu kelas 1 sih aku lebih banyak berdoa ya. Oh berdoa.
Iya kayak ya tuhan aku lagi punya masalah kayak gini terus
kau lagi kangen sama bapak ibu aku kangen ke gereja aku
kangen makan bersama terus aku mohon pokoknya mohon
sesuatu yang bisa bikin aku tetep nyaman berada di
vanlith..”(line 852-861, partisipan 1)
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D. Pembahasan
Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan hasil penelitian dalam dua
bagian, yaitu gambaran kondisi homesickness partisipan dan juga strategi koping
partisipan untuk mengatasi homesickness.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partisipan mengalami
homesickness terberat ketika masa orientasi atau di SMA Pangudi Luhur Van Lith
biasa disebut masa karantina. Masa karantina ini berlangsung selama satu bulan
pertama di tahun ajaran baru ketika kelas sepuluh. Hal ini sesuai dengan penelitian
Fisher dan Hood (dalam Archer, Ireland, Amos, broad, & Curid, 1998) yang
menyatakan bahwa homesickness berkembang selama enam minggu pertama
perkuliahan di tahun pertama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga
partisipan memikirkan kebiasaan-kebiasaannya di rumah secara terus menerus dan
berkeinginan untuk pulang ke rumah. Ketiga partisipan cenderung berprasangka
buruk dengan teman-teman baru di SMA Pangudi Luhur Van Lith. Hal-hal yang
dialami ketiga partisipan tersebut oleh Tilburg (2003) disebut sebagai karakteristik
psikologis individu yang mengalami homesickness.
Hasil penelitian menunjukkan ketiga partisipan memiliki perceived control
yang cenderung rendah khususnya dalam bidang akademik. Mereka mengalami
kesulitan dalam bidang akademik yang disebabkan karena adanya perubahan gaya
belajar. Ketiga partisipan juga merasa kemampuannya memahami materi
pelajaran sangat lamban. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Thurber
(1998) yang menyatakan bahwa individu yang mengalami homesickness
cenderung memiliki perceived control yang rendah. Ketiga partisipan cenderung
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kurang berminat pada lingkungan baru dan menjaga kedekatan dengan orangorang yang ditinggalkan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi homesickness
dan masalah-masalah menyebabkan homesickness seperti konflik dengan teman,
tuntutan tugas, dan kesulitan di bidang akademik, setiap partisipan melakukan
lebih dari satu bentuk strategi koping. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Sarafino (2011) bahwa individu dapat mengkombinasikan koping secara
bersamaan untuk mengatasi permasalahannya.
Berikut ini akan dijelaskan tentang strategi koping yang dilakukan
partisipan untuk mengatasi homesickness. Ketiga partisipan melakukan planful
problem solving untuk mengatasi masalah yang menyebabkan homesickness, yaitu
beban dan tuntutan yang berat dari sekolah dan asrama. Individu dengan planful
problem solving memikirkan dan mempertimbangkan secara matang beberapa
alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan (Skinner, dalam Sarafino,
2006). Planfull problem solving termanifestasi dalam kondisi partisipan memiliki
banyak tugas. Dua partisipan mulai mengerjakan tugas yang dianggap paling
mudah karena waktu untuk menyelesaikan lebih singkat. Pada salah satu
partisipan planful problem solving tampak pada kebiasaan membuat jadwal
kegiatan. Partisipan merasa dengan membuat perencanaan yang detail, semua
tugas dapat diselesaikan tepat waktu.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga partisipan menggunakan
strategi koping direct action untuk mengatasi homesickness. (Skinner,dalam
Sarafino, 2006). Mereka memiliki objek kerinduan yang sama yaitu keluarga,
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khususnya orang tua. Ketiga partisipan memiliki kebiasaan yang sama untuk
menulis pengalaman ketika sedang mengalami homesickness. Perbedaan dari
setiap partisipan adalah dua partisipan menuliskan pengalaman homesickness
sebagai catatan pribadi, satu partisipan menuliskan pengalaman homesicknessnya
yang disampaikan kepada orang tuanya melalui email.
Dua partisipan merasa menuliskan pengalaman homesickness yang sedang
dialami sangat membantu meredakan homesickness. Dua partisipan memandang
bahwa menulis menjadi moment merefleksikan pengalamannya. Hal ini didukung
pendapat Cameron dan Nicholls (dalam Indah, Afiatin & Astuti, 2011) yang
menjelaskan bahwa menulis memfasilitasi penyesuaian pada peristiwa yang
menekan dengan mengintegrasikan pengalaman sehingga individu mampu
memahami peristiwa dan mengidentifikasikan cara untuk mengatasi masalahnya.
Ketiga partisipan melakukan assistance seeking untuk mengatasi
homesickness. Assistance seeking adalah usaha mencari dukungan dan
menggunakan bantuan berupa nasehat maupun tindakan dari orang lain untuk
menyelesaikan masalah (Skinner, dalam Sarafino, 2006). Temuan penelitian
menunjukkan ketiga partisipan cenderung menggunakan assistance seeking untuk
mengatasi masalah akademik dan konflik dengan teman. Ketiga partisipan
mencari bantuan dengan menceritakan masalahnya kepada orang tua dan temanteman di asrama. Mereka berharap mendapatkan solusi dari keluarga dan temantemannya.
Temuan penelitian menunjukkan ketiga partisipan menggunakan positive
reappraisal untuk mengatasi homesickness. Positive reappraisal adalah cara
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individu melihat sisi positif masalah yang dialami dengan mencari arti atau
keuntungannya dari pengalaman tersebut (Skinner, dalam Sarafino, 2006). Ketika
ketiga partisipan mengalami homesickness yang disebabkan ketidaksesuaian
antara harapan dan kenyataan yang dihadapi, ketiga partisipan meyakini bahwa
ada hal positif yang bisa dipelajari.

Keyakinan ketiga partisipan ini juga

menunjukkan bahwa mereka memiliki internal locus of control yang tinggi. Hal
ini didukung pendapat Strickland (1978) yang menyatakan orang yang memiliki
internal locus of control yang tinggi lebih berhasil melakukan koping daripada
orang yang tidak memiliki kontrol dalam keberhasilan dirinya.
Temuan baru penelitian adalah ketiga partisipan melakukan turning to
religion untuk mengatasi homesickness. Turning to religion adalah sikap yang
diambil individu untuk menenangkan dan menyelesaikan masalah secara
keagamaan (Carver, Scheiser, & Weintraub, 1989). Strategi koping ini didasari
oleh keyakinan bahwa Tuhan membantu orang yang mengalami masalah.
Partisipan berdoa kepada Tuhan ketika sedang mengalami homesickness.
Perbedaan dari setiap partisipan adalah salah satu partisipan berdoa kepada
Tuhan supaya bisa menyesuaikan diri di sekolah dan asrama. Dua partisipan
berdoa supaya keluarga yang berada jauh dari mereka dalam keadaan sehat.
Temuan penelitian didukung dengan pendapat Rammohan, Rao & Subbakhrisna
(dalam Utami, 2012) yang menyatakan bahwa doa, ritual dan keyakinan agama
membantu seseorang dalam koping pada saat stres kehidupan, karena memberi
pengharapan dan kenyamanan.
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Temuan

unik

penelitian

ini

menunjukkan

bahwa

faktor

waktu

mempengaruhi keberhasilan strategi coping ketiga partisipan untuk mengatasi
homesickness. Ketiga partisipan merasa seiring berjalannya waktu, kemampuan
mengatasi homesickness meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Poyrazli &
Lopes (2007) yang mengatakan bahwa mahasiswa yang lebih muda memang lebih
sulit untuk mengatasi stres dibandingkan dengan mahasiswa yang lebih tua,
karena mahasiswa yang lebih tua memiliki faktor pengalaman hidup dan tingkat
kemandirian yang lebih tinggi.
Penelitian

ini

memiliki

keterbatasan

dalam

pembuatan

survei

homesickness karena tidak menggunakan norma atau standar kategorisasi. Selain
itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan

dalam proses pengambilan data.

Dalam proses pengambilan data, jadwal untuk wawancara dan probing memiliki
selang waktu cukup lama, sehingga menyebabkan terjadinya resiko bias.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian

menunjukkan

bahwa

ketiga

partisipan

lebih

banyak

menggunakan strategi problem focused coping untuk mengatasi masalah-masalah
yang muncul terkait homesickness. Mereka memilih melakukan strategi koping
ini khususnya ketika kondisi yang menekan dapat diubah, seperti masalah di
bidang akademik dan konflik dengan teman. Strategi problem focused coping
yang dilakukan partisipan adalah planfull problem solving, direct action,
assistance seeking, dan juga information seeking. Ketiga partisipan juga
melakukan strategi emotional focused coping untuk mengatasi masalah
homesickness. Strategi emotional focused coping yang dilakukan partisipan adalah
positive reappraisal dan turning to religion.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyampaikan
saran sebagai berikut:
1. Bagi sekolah berasrama
Peneliti menyarankan pihak sekolah dan asrama mengadakan sosialisasi
mengenai strategi koping untuk mengatasi homesickness bagi para siswa baru
pada saat masa karantina.
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2. Bagi penelitian selanjutnya
a. Peneliti

menyarankan

penelitian

selanjutnya

untuk

menjadwalkan

wawancara pada waktu berdekatan.
b. Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya membuat norma untuk
menetapkan kategori dalam survei atau skala penelitian. .
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Panduan wawancara
HOMESICKNESS
Tujuan
Aspek

Preoccupying

Kognitif

thoughts about mengenai
home

Untuk

PedomanWawancara

menggali Apa atau mungkin siapa
pikiran yang paling rindukan dari

partisipan tentang tempat
rumah

yang

kamu

dan tinggalkan (rumah, orang

seberapa

sering tua, sahabat lama)?

mereka

Apa sih yang kamu pikirkan

memikirkan itu

tentang

mereka?

Dan

seberapa

sering

kamu

memikirkan hal itu?
Negative

Untuk

Bagaimana

thoughts about mendapatkan
the new place

pendapatmu

tentang Van Lith setelah

gambaran

atau hampir setahun menjalani

pandangan

sekolah disini?

partisipan

Apa

mengenai

bedanya

tempat ketika

baru

kamu

sekarang
tinggal

di

asrama dan dulu ketika di
rumah? Senang yang mana?

Low perceived Untuk

menggali Berkaitan dengan bidang

control

partisipan akademik, apakah sejauh ini

apakah

memiliki perceived kamu
control

dapat

mengikuti

yang proses belajar di sekolah

rendah atau merasa dengan baik?
tidak

mampu bagaimana

memenuhi tuntutan tentang
lingkungannya
(akademis
social disana)

pendapatmu
tugas-tugas

di

sekolah?
dan Apakah sejauh ini kamu
merasa

mampu
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mengerjakan

tugas-tugas

tersebut?
Bagaimana

pendapatmu

tentang dinamika kehidupan
di

asrama?

Bagaimana

kebiasaan atau gaya hidup
disana?
Apakah

kamu

merasa

mampu menyesuaikan diri
atau

mampu

mengikuti

kebiasaan tersebut?
Aspek

Loneliness

Emosi

Untuk

Apakah

mendapatkan

menemukan

gambaran

sudah

teman-teman

apakah untuk curhat/berbagi cerita

partisipan

tentang apapun?

merasakan

Sedekat apa hubunganmu

kesepian

selama dengan teman-teman baru

berada di asrama
Anger

kamu

di asrama?

Untuk

menggali Dulunya keputusan sekolah

apakah

partisipan di sekolah berasrama Van

memendam
amarah

Lith itu keinginan sendiri

terhadap atau disuruh oleh orang

situasi atau orang tua/keluarga?
tertentu

Kalau

sehubungan

lalu

dengan

perasaanmu

keberadaannya

keinginan

sendiri,

sekarang bagaimana
setelah

di menjalani sekolah di sini?

sekolah berasrama
Kalau bukan keinginanmu
sendiri,

bagaimana
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perasaanmu

setelah

menjalani sekolah di sini?
Aspek

Maintaining

Perilaku attachment

Untuk

Apa

mendapatkan

lakukan

gambaran

hubungan atau komunikasi

mengenai

dengan

kecenderungan

teman-teman

partisipan

saja

yang

untuk

kamu
menjaga

keluarga

atau

lamamu

di

untuk rumah?

menjaga kedekatan Seberapa
dengan

sering

kamu

orang- melakukannya?

orang

yang

ditinggalkan.
Withdrawal

Untuk

menggali Apa

yang

apakah

partisipan lakukan

biasa
dalam

kamu
waktu

memiliki

senggangmu/ketika

jam

kecenderungan

eksplorasi lingkungan?

untuk menghindari
interaksi

dengan

orang-orang

baru

disana.
Untuk mengetahui Pernahkah
faktor

kamu

merasa

Apa

yang

penyebab homesick?

homesickness.

menyebabkan homesick?
Seberapa

sering

kamu

mengalaminya?
STRATEGI KOPING
Klasifikasi
dan

Untuk

menggali Ketika

kamu

Bentuk strategi koping apa homesickness,

Strategi

yang

Koping

partisipan

mengalami
usaha

apa

digunakan yang kamu lakukan untuk
untuk mengatasinya?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

68

mengalami

Bagaimana

homesickness.

melakukan usaha tersebut?

Cara

kamu

apa

yang

kamu

rencanakan untuk mengatasi
homesickness?

Apakah

cara

tersebut

berjalan sesuai yang kamu
rencanakan?

Jika

tidak,

apa

yang

membuatnya tidak sesuai
dengan rencanamu?

Apakah ada hambatan?
Faktor-faktor

Kesehatan

yang

untuk

Fisik, Selama tinggal di asrama,
melihat apakah kamu pernah merasa

mempengaruhi kesehatan
strategi koping partisipan

sakit/tidak enak badan?
selama Biasanya

tinggal di asrama.
Keyakinan

apa?

Sesering apa?

atau Apakah

pandangan positif,

sakit

kamu

mampu

merasa
untuk

menyesuaikan diri dengan
dinamika di asrama, dan
menyelesaikan
di

sekolah

pendidikan
berasrama

sampai lulus?
Keterampilan

Ketika menghadapi masalah

memecahkan

baik di bidang akademik
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masalah

atau

di

asrama

dengan

teman-teman biasanya apa
yang akan kamu lakukan?
Keterampilan

Apakah

kamu

biasa

sosial

menceritakan masalah yang
kamu alami dengan temantemanmu?

Dukungan sosial

Ketika

kamu

memiliki

masalah, bagaimana reaksi
keluarga, atau teman-teman
yang

mengetahui

masalahmu?

Kepada

siapa

biasanya

kamu menceritakan masalah
yang kamu alami? Dan
bagaimana reaksi mereka?
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Blueprint survei homesickness
Aspek
Kognitif

Tujuan

Item Pertanyaan

Preoccupying

Untuk

menggali Saya

ingat

thoughts

mengenai

about home

subjek tentang rumah lakukan di rumah bersama

pikiran kebiasaan

kebiasaanyang

saya

dan seberapa sering keluarga.
mereka

memikirkan Saya

itu

sering

membayangkan

kondisi

keluarga saat saya sedang
tidak berada di rumah.
Saya membayangkan halhal yang bisa saya lakukan
jika saya masih tinggal di
rumah.
Negative

Untuk

mendapatkan Teman-teman baru saya

thoughts

gambaran

atau memiliki niat jahat kepada

about the new pandangan
place

subjek saya.

mengenai tempat baru

Di asrama ada banyak
hantu.
Teman-teman

baru

di

asrama sangat individual.
Low

Untuk

menggali Kemampuan saya jauh di

perceived

apakah

control

memiliki

subjek bawah teman-teman saya.
persepsi Saya khawatir tidak naik

control yang rendah kelas.
atau

merasa

mampu

tidak Saya

bisa

memenuhi konsentrasi saat pelajaran

tuntutan
lingkungannya
(akademis dan social
disana)

tidak

di kelas.
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emosional loneliness

Untuk

mendapatkan Saya merasa teman-teman

gambaran

apakah di

subjek

sering

merasakan membicarakan saya.

kesepian

selama Saya merasa teman-teman

berada di asrama
anger

asrama

Untuk

menjauhi saya.

menggali Saya sekolah di SMA Van

apakah

subjek Lith karena dipaksa oleh

memendam

amarah keluarga

saya

(bukan

terhadap situasi atau keinginan sendiri).
orang

tertentu Sekolah di SMA Van Lith

sehubungan

dengan bukan kemauan saya.

keberadaannya

di

sekolah berasrama
Behavior

Maintaining

Untuk

mendapatkan Saya

attachment

gambaran

sering

menelpon

mengenai keluarga atau teman lama

kecenderungan subjek saya saat jam-jam bebas
untuk

menjaga (waktu eksplor)

kedekatan

dengan Saya

orang-orang
ditinggalkan.

pergi

ke

warnet

yang ketika jam bebas, supaya
bisa bertukar kabar dengan
teman-teman lama saya
melalui sosmed.

Withdrawal

Untuk

menggali Saya

apakah

banyak

subjek menghabiskan

memiliki

luang

saya

waktu
di

asrama

kecenderungan untuk dengan membaca buku.
menghindari interaksi Saya berdiam diri di kelas
dengan

orang-orang ketika

baru disana.

sekolah.

jam

istirahat
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IDENTITAS RESPONDEN

Nama

:

Jenis Kelamin

:

Kelas / Unit

:

PETUNJUK
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan yang menggambarkan kondisi
yang sedang anda alami saat ini.
Anda diminta untuk memberikan persetujuan anda terhadap pernyataanpernyataan yang ada dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban
yang dirasa paling mewakili kondisi yang sedang anda alami.
Ada dua pilihan jawaban yang tersedia,
Ya, jika pernyataan sesuai dengan kondisi yang anda alami.
Tidak, jika pernyataan tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami.

Berikut adalah contoh cara pengisian :
No
a

Pernyataan
Saya selalu mendapatkan nilai yang baik.

Ya

Tidak

X

Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda untuk setiap pernyataan.
Dalam pengerjaan ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Hasil tes ini tidak
akan berpengaruh terhadap penilaian pribadi, maka pilihlah jawaban yang paling
sesuai dan menggambarkan kondisi yang anda alami. Jawablah keseluruhan
pernyataan dan jangan sampai ada yang terlewati.

Terimakasih dan selamat mengerjakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

74

No

Pernyataan

1

Saya merindukan kebiasaan-kebiasaan yang saya
lakukan di rumah bersama keluarga.

2

Saya sering membayangkan kondisi keluarga saat
saya sedang tidak berada di rumah.

3

Saya membayangkan hal-hal yang bisa saya lakukan
jika saya masih tinggal di rumah.

4

Teman-teman baru saya memiliki niat jahat kepada
saya.

5

Di asrama ada banyak hantu.

6

Teman-teman baru di asrama sangat individual.

7

Kemampuan saya jauh di bawah teman-teman saya.

8

Saya khawatir tidak naik kelas.

9

Saya tidak bisa konsentrasi saat pelajaran di kelas.

10

Saya merasa teman-teman menjauhi saya.

11

Saya sekolah di SMA Van Lith karena dipaksa oleh
keluarga saya (bukan keinginan sendiri).

12

Kakak-kakak kelas saya suka membully adik kelas.

13

Saya sering menelpon keluarga atau teman lama saya
saat jam-jam bebas (waktu eksplor)

14

Saya pergi ke warnet ketika jam bebas, supaya bisa
bertukar kabar dengan teman-teman lama saya
melalui jejaring sosial.

15

Saya banyak menghabiskan waktu luang saya di
asrama dengan membaca buku.

16
17
18

Saya berdiam diri di kelas ketika jam istirahat
sekolah.
Saya malas pergi eksplore bersama teman-teman
saya.
Saya merindukan teman-teman lama saya.

Ya

Tidak
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19

Sekolah di SMA Van Lith bukan kemauan saya.

20

Saya menantikan hari libur supaya saya bisa pulang
ke rumah.
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Informed consent partisipan 1
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Informed concent partisipan 2
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Informed consent partisipan 3
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Analisis Partisipan 1
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VERBATIM
Oke Clara ee.. karena sekarang
kan kamu udah kelas dua
kamu udah lama di sini bisa di
ceritain nggak pengalaman
yang kamu dapet sekolah di
Van Lith sekolah ber asrama
ini? Pengalaman nya itu ya
pertama tuh kayak belajar hidup
mandiri kan jauh dari orang tu
semua serba kayak mandiri gtu
lho apa apa ehm harus sendiri
bangun pagi nyuci sendiri terus
yang penting tuh kalo kayak
yang penting tuh kayak pelajaran
gitu lho mbak kalo aku kan dulu
di Lampung lebih ke les-les gitu
kan jadi nya ikutin les kalo
sekarang bener-bener apa ya
susah gitu mm kalo misal ada
pelajaran yang susah tanya ke
temen kan belum tentu temen
nya bisa jelasin kayak guru gitu
juga jadi kadang nggak nge dong
terus bingung mau nanya siapa
kalo udah malem padahal

DESKRIPSI
Bagi CR sekolah di Van
Lith dan tinggal di asrama
adalah
pengalaman
pertama tinggal jauh dari
keluargnya.
Hal
ini
membuat CR harus belajar
untuk mandiri seperti
harus
membiasakan
bangun
pagi
sendiri,
mencuci baju sendiri.
Selain
itu,
terkait
pelajaran sekolah CR
yang dulu ketika masih
SMP tinggal di Lampung
ia terbiasa mengikuti
banyak les, sementara di
Van Lith ia tidak bisa
mengikuti berbagai les
lagi. Setelah sekolah di
Van Lith, ketika CR
mengalami
kesulitan
dalam memahami materi
di sekolah, ia bingung
harus bertanya kepada
siapa karena sudah tidak

INTERPRETASI
Sekolah di Van Lith
adalah
pengalaman
pertama CR tinggal
jauh dari keluarga.

SUBTEMA

TEMA

Tinggal di asrama Perubahan
membuat CR harus kebiasaan
membiasakan
melakukan pekerjaan
secara mandiri.

Faktor penyebab
homesickness.

CR
mengalami Perubahan
kesulitan dalam bidang kebiasaan.
akademik karena di
Van Lith ia tidak bisa
mengikuti
les-les
seperti dulu.

Faktor penyebab
homesickness.

Ketika
mengalami
kesulitan dalam bidang
akademik, CR merasa
temannya belum tentu
bisa membantu.

munculnya
Aspek kognitif
pikiran negatif homesickness
mengenai
lingkungan
baru
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

besoknya ulangan kan mau
ngontak mau ngontak guru kan
kita nggak bawa handphone gitu
jadinya susahnya di situ. Terus,
terus sama apa ya jadi lebih rajin
ke Gereja kan tiap hari ada hari
hari nya ke Gereja gitu. Hm ada
lagi nggak kalo mungkin sama
temen-temen? Sama tementemen kayak di pokok nya ada di
tahun kedua ini jadi lebih akrab
gitu di banding dulu yang kelas
satu kan kalo kelas satu kayak
ceritaku dulu aku kan punya
masalah pernah sama temen ku
masalah kecil aja di liat di kelas
satu aja jadi beban berat buat aku
ha di kelas..Sekarang ini?
Tahun kedua ini di tahun kedua
ini aku ngerasa aku udah kayak
bisa bedain antara ini masalah
kecil sama masalah besar jadi ya
udah kalo temen ku punya salah
apa salah nya kita maafin dia
duluan ehm jadi nggak terlalu
nggak usah terlalu di pikirin
karena mata pelajaran aja udah
susahnya kayak gitu masa kita

memiliki guru les lagi. CR
merasa ketika ia bertanya
kepada temannya, belum
tentu teman

Dulu ketika kelas satu, CR
pernah memiliki masalah
dengan temannya. Waktu
itu masalah kecil saja bisa
sangat membebani CR.
Namun memasuki tahun
kedua ini CR merasa bisa
akrab dengan temantemannya dan ia tidak
memiliki masalah terkait
hal tersebut. CR berpikir
bahwa ia harus memahami
sifat teman-temannya. CR
mulai menyadari bahwa ia
tidak bisa menuntut orang
lain harus seperti dia. CR
merasa
sudah
bisa
membedakan
masalah
kecil dan masalah besar,
sehingga ia tidak perlu
memikirkan masalah kecil

Ketika kelas satu, Konflik dengan Faktor penyebab
konflik dengan teman teman
homesickness.
di
asrama
sangat
membebani
pikiran
CR.
Memasuki kelas dua, Keterampilan
Faktor
yang
CR
mulai
bisa sosial CR mulai mempengaruhi
mengakrabkan
diri meningkat
strategi koping.
dengan
temantemannya
sehingga
tidak memiliki masalah
lagi karena CR mulai
memahami
temantemannya.
CR
mulai
bisa Keterampilan
mengelompokkan
memecahkan
masalah
yang
ia masalah.
anggap masalah besar
dan masalah kecil,

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

harus mikirin yang lain juga
masalah kecil aja di pikirin
padahal masih ada masalah besar
yang harus di pikirin jadi lebih
bisa mengakrabkan diri dan tidak
masalah yang lebih dengan
temen-temen Kamu jadi lebih
enjoy gitu ya sama anak-anak
kayak „ya udah‟ gitu?
Iya kayak ya udah kita juga harus
memahami ya sifatnya kayak gini
kita nggak bisa nuntut dia harus
kayak kita Mmm berati kalo
kayak gitu sejauh ini Clara
jadi anak asrama itu membawa
perubahan apa sih ke dalam
diri mu? Perbedaannya apa sih
yang
Clara
dulu
sama
sekarang setelah kamu masuk?
Yang pertama tuh apa ya sosial
tuh lebih tinggi kalo dulu aku kan
waktu di e Lampung aku kan
lebih ansos kan jadi pulang ke
rumah tidur terus nanti sore les
terus selesai les malem tidur
terus ntar tengah malem bangun
main internet lah apa gitu jadi
lebih jarang ketemu sama temen

karena ada masalah yang
lebih
besar
seperti
pelajaran
yang
sulit
dipahami.

sehingga ia merasa
tidak perlu memikirkan
masalah kecil seperti
konflik
dengan
temannya.

Waktu CR masih tinggal
di Lampung, ia merasa
bahwa dirinya ansos (anti
sosial)
karena
kesehariannya
adalah
sekolah, pulang ke rumah,
lalu tidur siang, kemudian
sore harinya ia mengikuti
les sampai malam hari.
Sampai di rumah ia akan
tidur
atau
sekedar

Ada perubahan yang Keterampilan
terjadi pada diri CR sosial
setelah sekolah di Van meningkat
Lith, yaitu CR merasa
kemampuannya
bersosialisasi dengan
orang lain meningkat.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.

Sebelum masuk Van Perubahan
Lith, keseharian CR rutinitas.
hanya sekolah, les,

Faktor penyebab
homesickness.
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

kalo, kalo sekarang kita kan di
asrama satu unit kan 20 orang
nggak mungkin kan kita mau
ansos sendiri paling kan belajar
masa belajar sendirian itu kan
nggak mungkin kan jadi gimana
iya gimana caranya aku udah
harus bisa bareng-bareng sama
mereka di tahun ke dua ini aku
ngerasa udah bisa membaur sama
mereka
tanpa
harus
ada
percekcokan
lah
masalah
masalah kayak gitu kayak waktu
kelas satu Emang dulu kalo
kelas satu dulu gimana sih kalo
bisa
di
ceritain
lagi
masalahnya?
Ya
masalahnya..Contohnya salah
satu contohnya? Contohnya tuh
kayak ee.. jadi ada temen ku,
temen ku ini sulit untuk di
percaya gitu lho omongannya
mbak jadi kadang dia tuh
ngomongnya A terus ntar pas di
tanyain lagi dia jawab B ntar di
tanyain orang lagi C jadi kadang
kita jadi salah dapat informasi
dari dia kalo misalnya ntar ada

browsing di internet. CR pulang ke
rumah,
mengaku bahwa ia jarang bermain komputer
bertemu teman-teman di
luar jam sekolah. Namun
setelah sekolah di Van
Lith sekolah berasrama,
CR merasa sisi sosialnya
meningkat. Hal ini karena
di asrama ia tinggal satu
atap dengan dua puluh
orang
lain.
Dalam
kesempatan tersebut CR
belajar untuk bagaimana
dirinya dapat membaur
dengan teman-temannya.
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

misalnya guru ee.. ini tuh materi
nya kayak gini gini gini tapi ntar
dia pas di suruh aku nanya ke dia
dia jelasin nya beda jadi kadang
salah terus kayak misalnya temen
punya berita di tanya tuh yang
bener tuh pernyataan A tapi dia
ceritanya malah B jadinya. Nah
terus itu ketika kamu punya
masalah kayak gitu berati kan
kamu sempet ada masalah ya
sama temen mu ini apa sih
yang kamu lakuin?
Yang aku lakuin tuh karena dulu
ya sama temennya ini mbak aku
tuh menjauhin dia sejak aku tuh
jauhin dia terus aku tuh karena
pemikiran ku tuh masih kayak
kanak-kanak dulu tuh jadi
misalnya orang kayak gini tuh
kita harus ngakuin kesalahannya
jadi dia tuh bisa tobat jadi kita
bisa ngasih tau nah aku kesannya
kayak malah menjauhi dia gitu
lho
mbak
bukannya
aku
membantu dia untuk „kamu tuh
nggak boleh kayak gitu‟ tapi aku
malah menjauhi dia aku malah
83
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

mencari kesalahannya aku malah
kesannya kayak malah apa ya
menjelek-jelekkan dia gitu tapi
nggak secara langsung gitu kayak
misalnya ini lho kesalahannya
aku ngasih tau temenku jadi
kesannya aku jahat hehe
Kalo dulu? Iya kalo dulu. Tapi
tuh ee.. menyelesaikan masalah
nggak? Nah setelah itu semua
pokoknya setelah apa ya unit ku
tuh udah nggak tahan lagi sama
kelakuannya dia ya udah
akhirnya kami mengadakan SU
gitu nah di SU itu kami
membicarakan kayak kamu tuh
kayak gini gini gini. Di
nasehatin?. Di nasehatin terus
ya udah kita ketemu titik tengah
oh dia ini emang kayak gitu jadi
dia tipe orang yang kalo
misalnya terdesak akan me..
mengatakan hal-hal yang tidak
benar jadi kalo misalnya udah
kepepet banget jadi dia kayak
belepotan gitu mbak terus yaudah
dari situ ya berati aku kan
ngerasa salah kan maksudnya,
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177
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193

maksudnya kalo kayak gitu dulu
aku nggak boleh jauhin di aku
harusnya ngerti kalo misalnya dia
tuh tipe orang yang kalo terdesak
malah jadi bingung. Ya nggak
apa-apa kan dulu belum kenal
sekarang udah kenal kan jadi
tahu gimana yaa oke terus ee..
kalo misalnya nih ngomongin
tentang apa tadi homesick nya
kamu gitu sebenernya biasanya
tuh siapa sih yang paling kamu
rindukan ee.. paling kamu
kangenin dari rumah mungkin
heeh? Dari rumah yang jelas tuh
keluarga kayak bapak ibu adik
nah yang paling aku kangenin
tuh sebenernya paling itu tuh
bapak, bapak itu tuh. Kenapa?
Ee.. bapak kayak gimana kayak
dia tuh, tuh nggak pernah marah
tapi sekalinya ngomong tuh tegas
nah terus kalo misalnya di
marah-marah aku malah lebih
seneng ibu jadi kalo misalnya
nilaiku jelek aku tuh kalo
nilainya jelek mesti homesicknya
ke ibu soalnya kalo ibu kan dia

Setelah sekolah di Van
Lith dan tinggal di
asrama, CR mengaku
bahwa
ia
sering
merindukan keluarganya
yaitu Bapak, Ibu, dan
adiknya. Menurut CR,
yang paling ia rindukan
adalah Bapaknya. Bagi
CR, Bapaknya adalah
seseorang yang jarang
memarahinya namun tegas
saat berbicara. Di asrama,
ketika CR melakukan
kesalahan kemudian ia
dinasehati oleh temannya
biasanya hal ini membuat
CR tidak terima. Pada
saat-saat seperti ini, CR
akan
merindukan
Bapaknya. CR merasa
bahwa Bapaknya bisa
memberikannya nasehat
tentang apa yang harus ia

Tinggal di asrama dan
menghadapi masalah
membuat
CR
merindukan
keluarganya

Beban
atau Penyebab
masalah yang homesickness
di alami di
sekolah
dan
asrama

Ketika ada masalah di
asrama CR merindukan
untuk bisa bercerita
dengan orang tuanya
karena mereka pasti
bisa memberi solusi.

Dukungan
Faktor
yang
sosial berupa mempengaruhi
nasehat
dari strategi koping.
orang tua.

Ketika
memiliki
masalah terkait relasi
dengan
teman
di
asrama, CR percaya
bahwa
Bapaknya
mampu memberikan
solusi.

Dukungan
Faktor
yang
sosial berupa mempengaruhi
nasehat
dari strategi koping.
Bapak.

Ketika
memiliki Dukungan
Faktor
yang
masalah
terkait sosial berupa mempengaruhi
masalah akademik, CR nasehat
dari strategi koping.
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sering marahin aku jadi aku tuh
sadar oh jadi salahku tuh ini ini
ini tapi kalo kamu misalnya aku
tuh berbuat salah kan terus
temenku tuh kayak mm kayak
misalnya tuh nasehatin aku nah
aku tuh rasanya kayak nggak
terima jadi aku tuh perlu
konsultasi nah biasanya kalo
kayak gitu aku kangen sama
bapak soalnya bapak tuh kayak
tahu gitu lho ini tuh harusnya
nggak boleh gini ya udah jadi
kamu harusnya sebaiknya tuh
kayak gini jadi bapak tuh lebih
ke arah penyelesaian masalah.
Kalo ibumu? Kalo ibuku ya
nasehatin kalo misalnya nilai
ibulku lebih ke akademik jadi
kamu tuh nilainya. Oh ngurusin
nilaimu gitu ya? Hoo ibu tuh
kalo misalnya nilaiku jelek mesti
ibuku tahu masalah kamu kenapa
kamu tuh harus kayak gini gini
gini. Tapi itu bener? Kamu
ngrasa yang diomongin ibu
kamu tuh bener? Bener. Kasih
solusi gitu maksudnya ibu

lakukan.
Bapak
CR
mampu
memberikan
penyelesaian
masalah
terkait
relasi
dengan
teman-teman.
Namun
ketika memiliki masalah
akademik
seperti
mendapatkan nilai jelek,
CR biasanya akan lebih
merindukan
ibunya.
Karena
kalau
CR
mendapatkan nilai jelek
biasanya ibunya akan
memarahinya
dan
memberi nasehat tentang
apa yang harus CR
lakukan.
Ibu
CR
menasehatinya
untuk
membiasakan
belajar
setiap hari (nyicil) belajar,
seperti membaca lagi
materi
yang
sudah
dipelajari di sekolah.
Namun CR mengaku
jarang melaksanakan yang
sudah dinasehatkan oleh
ibunya karena CR merasa
kegitannya sangat padat

merasa ibunya lebih ibu.
banyak
memberi
nasehat.
CR
belum Tuntutan atau Faktor penyebab
melaksanakan
apa beban tugas.
homesickness.
yang disarankan oleh
ibunya untuk rutin
belajar setiap hari
karena
merasa
kegiatannyanya padat.
Kegiatan yang padat Tuntutan atau Faktor penyebab
membuatnya
tidak beban tugas.
homesickness.
dapat menyelesaikan
tugas dengan baik.
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kamu biasanya? Ngasih solusi.
Ee.. gimana caranya biar kamu
dapet nilai bagus kayak gitu?
Terus kamu lakuin nggak?
Ee..e masih berjalan waktu gitu
lho mbak heheh jadi apa ya ee..
kata ibu kan kamu tuh harusnya
nyicil belajarnya kalo sore kamu
harus apa mm membuka lagi
materi yg udah kamu pelajarin
tadi pagi nah aku disitu aku
jaramng maksdunya aku jarang
nyicil gitu lho soalnya soalnya
waktu di kelas dua ini kau
ngerasa kayak banyak kegiatan to
akyakanya aku baru pulang
sekolah itu mau buka buku tuh
duh ngantuk mending tidur nanti
apa nanti abis kegiatan sore aja
gitu nah tapi selesai kegiatan sore
masih ada yang nungguin tugas
lain jadinya kadang keteteran
maksudnya
nggak
bisa
menyelesaikan yang harus aku
lakuin gitu
Oke terus kalo misalnya kayak
gitu tadi kamu lagi kangen
berati kan ada lagiu nggak

sehingga
CR
merasa
keteteran dan tidak bisa
menyelesaikan
tugastugasnya dengan baik.
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yang kamu mungkin yang
kamu kangenin selain itu tadi
kan berati kalo misalnya dari
yang kamu ceritain tadi kamu
lebih ke kangen tentang
nasehatrnya mereka gitu ya
mereka yang pasti bisa
menasehatin kamu apa lagi sih
yang kamu pikirin kalo kamu
lagi kangen lagi kangen gitu
tentang mereka. Tentang bapa
ibu gitu? Hee..m . Apa ya
biasanya tuh
Kayak mungkin kebiasaan
kebiasaan nya selain mereka
yang selalu memberikan kamu
nasehat kamu harus ngapain
kamu harus ngapain atau
kalian punya kebiasaan di
rumah
Oo kebiasaannya tuh biasanya
tuh kayak makan bersama gitu
lho aku tuh ngrasanya kayak
akhir akhir ini gitu aduh kapan
aku tuh bisa makan bareng trus
kalo ke gereja minggu itu aku
ngerasa banget aduh aku pengen
banget yah ke gereja hari minggu

CR merindukan kebiasaan
di keluarganya seperti
makan bersama, pergi ke
gereja di hari Minggu
bersama. CR kadang
memikirkan kapan ia bisa
memiliki
kesempatan
untuk makan bersama
keluarganya atau kadang
ia sangat ingin pergi ke
gereja
bersama
keluarganya. Padahal dulu
sebelum sekolah di Van
Lith, CR mengaku bahwa
ia malas dan bosan ketika
harus ke gereja bersama
keluarganya.
Namun
ketika sudah tinggal di
asrama, CR jadi sangat
merindukan kesempatan
bisa ke gereja bersama
keluarganya.
Selama
sekolah di Van Lith, CR
mengaku belum pernah
pulang ke Lampung. CR

CR
memikirkan Memikirkan
Aspek kognitif
kebiasaan
di kebiasaan
di homesickness
keluarganya ketika ia rumah
masih
tinggal
di
rumah, seperti pergi ke
gereja dan makan
bersama keluarganya.
ketika
masih
di Perubahan
lampung Cr merasa kebiasaan.
malas kalau harus ke
gereja
bersama
keluarganya,
namun
setelah di Van Lith ia
jadi merindukan halhal tersebut.

Faktor penyebab
homesickness.

Selama hampir satu Jarak yang jauh Faktor penyebab
setengah tahun sekolah dari rumah dan homesickness.
di Van Lith, CR belum sekolah.
pernah kembali ke
Lampung.
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bareng keluarga dulu aku kan
kalo
di
lampung
kayak
ngerasanya tuh halah males lah
ke gereja bareng keluarga sama
bapak ibu lagi bapak ibu lagi aku
nyoba sama temen akhirnya
ketagihan kan sama temen temen
terus kadang kadang kadang aja
sama orang tua nah disitu aku
kayak aduh kok di vanlith ya
bikin kangen ya kok hari munggu
hari minggu nih hari dimana kita
berkumpul bersama disini aku
nggak bisa kumpul sama orang
tua ketika kumpul waktu di Jawa
gitu lho maksudnya waktu
kumpul keluarga besar dan itu
kan bapak ibu kan pasti bapak
ibu pergi ke sanak sodara kan
nggak ke anak anak jadi ngerasa
iri gitu nggak bisa gereja bareng
makan bareng bener-bener satu
meja ngobrol bareng gitu. Berati
kamu kangen kayak ada waktu
waktu apa ya kualiti time
bareng keluarga kayak gitu
gitu ya? Iya bersama hee.. Nah
terus apa namanya ketika

hanya bertemu orang
tuanya
ketika
orang
tuanya datang ke Jawa.
Padahal ketika ke Jawa
biasanya orang tuanya
akan pergi mengunjungi
sanak
saudaranya,
sehingga tidak memiliki
banyak
waktu
untuk
berkumpul bersama anakanaknya. CR merasa tidak
memiliki
kesempatan
untuk bisa pergi ke gereja
atau
makan
bersama
Bapak, Ibu dan adiknya
untuk sekedar berbincangbincang.
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kamu lagi ngalamin kayak gitu
lagi homesick kayak gitu
biasanya usaha apasih yang
kamu lakuin buat mengatasi
itu? kayak cara caranya apa.
Ee.. kalo misalnya ee.. kangen
gitu tuh yang utama kayak nulis
surat terus kayak dulu itu mbak.
Hee..m coba ceritain lagi. Nulis
surat dimana aku tuh kok kayak
tuh aku punya masalah gini gini
gini terus aku tuh bingung mau
curhat ke siapa biasanya aku
bener bener nulis di sebuah
kertas terus aku tumpuk dan surat
itu buat bapak ibu sebenernya ini
udah banyak maksudnya belum
cukup banyak sih maksudnya
tapi udah agak tebel kayak
amplopnya tuh udah agak tebel
isinya tuh surat surat curhatanku
buat bapak ibu. Kamu nulis
surat buat mereka gitu? Hoo.
Kayak lagi ngomong gitu ya
ceritanya? Iya kayak lagi
ngomong. Hee.. terus kayak
ngomong biasanya cerita apa
nulis apa biasanya. Ceritanya

Ketika sedang merasa
kangen
dengan
keluarganya,
yang
pertama
CR
lakukan
adalah
menulis
surat
untuk mereka. Surat-surat
yang ditulis CR tersebut
tidak langsung ia kirimkan
ke rumahnya di Lampung
melainkan ia simpan
terlebih
dulu
dalam
sebuah amplop besar.
Melalui surat tersebut, CR
mengaku lebih banyak
menceritakan
masalahmasalah terkait bidang
akademik seperti nilainilai pelajaran, daripada
menceritakan
rasa
rindunya
untuk
bisa
menghabiskan
waktu
bersama dengan keluarga.
Bagi CR, nilai-nilainya di
sekolah yang tidak sesuai
harapannya
menjadi

Ketika sedang merasa Direct action
homesick, CR akan
menulis surat untuk
kedua orangtuanya.

Problem focused
coping

Dalam surat tersebut, Assistance
CR
menceritakan seeking
masalah-masalah yag
sedang ia hadapi.

Problem focused
coping

Masalah
akademik
lebih membebani CR
dibanding
rasa
rindunya
dengan
keluarganya.
CR merasa bersalah Abasement (?)
ketika ia mendapatkan
nilai jelek, sementara
orangtuanya
sudah
kerja
keras
untuk
membiayainya.
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tuh kayak yang jelas tuh tentang
nilai ya aku lebih ke arah nilai
nilai gitu. Kayak masalah mu
sekarang tuh lagi nilai itu ya
kamu pengen memperbaiki
nilai
gitu
ya
yang
mengganggu? Hee..m soalnya
aku kan aku ngerasa masa bapak
ibuku udah ngeluarin uang
banyak untuk aku sekolah disini
terus aku kayak ngasih apasih
hadiah nilai masak kepalanya
kepala lima enam maksudnya
jauh dari KKM gitu kan rasanya
kayak aduh gimana sih jadi anak
kok
nggak
bener
udah
disekolahin jauh jauh jadi aku
lebih ke arah itu dibanding kayak
misalnya aku kumpul keluarga
misalnya kangen nulis surat
misalnya kayak bu aku kangen
lho kapan kita bisa gereja bareng
itu nggak terlalu banyak aku
nulis disurat nya. Ini kamu nulis
tentang kayak nyeritain kamu
lg ada masalah nilai kayak gitu
terus apalagi?Udah sih ee..
kayaknya Cuma surat itu doang

masalah
yang
membebaninya.
CR
merasa bahwa Bapak dan
Ibunya sudah banyak
mengeluarkan biaya untuk
bisa menyekolahkan CR
di Van Lith. Sementara
CR sendiri hanya bisa
memberikan
nilai-nilai
lima dan enam yang jauh
dari KKM di Van Lith.

Setelah memasuki kelas
dua dan diperbolehkan
membawa
handphone,
ketika CR merasa kangen

Ketika sudah boleh Direct action
membawa
HP,
biasanya CR akan
langsung menghubungi
ibunya ketika sedang

Problem focused
coping
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terus kan sekarang udah megang
hp jadi lebih terus terang aja bu
aku tuh kebiuh ke kayak gini gini
terus aku kangen lho bu aku kan
biasanya kalo nelpon ibu kan bu
aku kangen pengen pulang
pengen sama ibu pengen
maksudnya belajar di rumah
belajar disini susah terus ibuku
jawabnya
dengan
santainya
yaudah sekarang kamu ngemasin
barang
pulang
aja.
Dih?
Hahaha. Hahaah ya nggak gitu
bu gimana sih. Kan kamu
pengennya gitu bilangnya?
Terus juga gitu dong hehehehe.
Iya hehehe ibuku suka kayak gitu
ibu ku lah kamu tadi bilangnya
kayak gitu lha tapi nggak masa
belum selesai udah disuruh
pulang. Hehehe lha kamu
berhara[pnya ibumu jawab
apa? Iya ya hehehe. Kan kamu
bilang pengen pulang orangtua
kan iyain aja yang di mau
anaknya. Ibuku tuh nggak
pernah ya mbok kamu tuh belajar
gini gini kan udah kasihan lah

dengan
keluarganya
biasanya
CR
akan
langsung
menelpon
ibunya. Saat menelpon,
CR menyampaikan pada
ibunya bahwa ia sedang
merindukan ibunya dan
ingin pulang, ia ingin
bersama ibunya di rumah.
CR juga menyampaikan
bahwa ia ingin belajar di
rumah saja, karena ia
merasa
mengalami
kesulitan saat belajar di
Van Lith. CR mengaku
bahwa biasanya ibunya
akan
menanggapi
ceritanya tersebut dengan
santai, seperti meminta
CR untuk mengemasi
barang-barangnya
dan
pulang ke Lampung.
Ditanggapi seperti itu oleh
ibunya, membuat CR
berpikir bahwa ia belum
bisa pulang ke kalau
belum
menyelesaikan
studynya di Van Lith.

merasa homesick.
Ketika
sedang Keinginan
homesick
atau pulang
mengalami kesulitan di rumah
bidang akademik, CR
memiliki
keinginan
untuk
kembali
ke
rumah.

Aspek kognitif
ke homesickness.

CR
menceritakan Assistance
kesulitan yang ia alami seeking
selama di Van Lith
kepada ibunya.

Problem focused
coping

Ibu
CR
akan Dukungan
Faktor
yang
menganggapi
keluh sosial berupa mempengaruhi
kesah anaknya dengan Humor (?)
strategi koping.
memintanya
mengemasi barang dan
pulang.
CR menyadari bahwa keyakinan
ia
tidak
boleh
menyerah sebelum bisa
lulus dari Van Lith.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.

Ibu CR mengingatkan
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bapak ibu udah kerja gitu ibuku
nggak poernah ngomong kayak
gitu ibuku selalu bilang yaudah
sana kemasin barang pulang aja
ya nggak gitu juga bu hehehe.
Emang
kamu
pengennya
gimana. Ya pengen kayak apa ya
kayak dicegat gitu aduh dramatis
banget. Welaaah hahahaha.
Hehehe enggak aduh emang.
Kayak jangan jangan gitu ya.
Iya kayak jangan jangan gitu
hehehe. Jadi drama banget deh
kamu hahahha. Drama banget
jadi drama queen gitu tapi
pengennya kayak gitu
tapi
yaudahlah ibu nih gak bisa diajak
bercanda malah dianggep serius
beneran malah dianggep serius
kayak gitu gitu sih yaudah deh
mau kayak mana lagi maksdunya
ya ini udah pilihannmu aku
selalu digituin itu kan udah
pilihanmu Clara kamu harus
berjuang lah disitu anggep itu
kayak labirin dimana kamu harus
nemuin jalan pintas buat keluar
alay banget bu emang the maze

Selain itu ibunya juga
biasanya
mengingatkan
kembali pada CR bahwa
sekolah di Van Lith
adalah pilihannya sendiri
dan CR harus berjuang
untuk itu.

CR untuk berjuang dukungan
terhadap konsekuensi sosial
dari pilihan yang sudah
ia ambil.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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runner segitunya hehehe. Hehehe
ibunya dikatain alay oke terus
berarti kalo misalnya tadi ya
mmm apa namanya untuk
masalah kayak daritadi kan
kamu cerita kalo kamu ada
masalah
istilahnya
kamu
mengalami kesulitan di bidang
akademik nah tapi sejauh ini
apa kamu kamu bisa ngikutin
proses belajarnya disini kayak
bisa mengikuti gitu nggak sih?
Pembelajaran
atau kayak
kegiatan
kegiatan
gitu?
Pembelajarannya
buat
sekolahnya kayak nilai gitu.
Sekolahnya sih kalo aku sih
kadang kayak mata pelajaran
tertentu gitu. Kenapa (sek
bentar ya) maksudnya kayak
kamu merasa mampu nggak
keteteran nggak kayak gitu
disini kayak belajar nya
disekolah kayak gitu. Kalo
menurut aku kayak aku tuh
masih keteteran gitu lho mbak.
Kenapa keteterannya gimana?
Ee..m kayak apa ya kayak

CR
mengalami Low perceived
CR mengaku bahwa ia kesulitan di bidang control
mengalami
kesulitan akademik.
dalam bidang akademik.
CR merasa kewalahan CR merasa sangat Low perceived
dalam belajar. CR melihat lamban
dalam control
bahwa teman-temannya memahami materi baru
bisa sangat cepat dalam jika dibanding dengan
memahami
materi teman-temannya.
pelajaran, sementara ia
merasa lebih lamban CR merasa bahwa ia kompetitif
dalam
mencerna harus bisa menyaingin
pelajaran. Hal tersebut teman-temannya.
seringkali membuat CR
merasa minder atau tidak CR
menceritakan assistance
percaya diri. Selain itu, masalah
akademik seeking
menurut CR teman-teman yang ia alami kepada
di
kelasnya
rata-rata ibunya.
memiliki prestasi yang
cemerlang,
seperti Ibu
CR
memberi dukungan
mendapat rangking satu nasehat kepada CR sosial berupa
paralel. Dalam kondisi mengenai apa yang informasi

Aspek kognitif
homesickness.

Aspek kognitif
homesickness.

Problem focused
coping.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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temenku tuh pada cepet banget
memahaminya
maksudnya.
Apanya?
Memahami
suatu
materi temen temenku tuh rataratanya cepet gitu lho kayak
misalnya ini ada materi ini terus
belum apa pa udah ngedong
misalnya baru dikasih catetan tuh
kayak gini gini gini terus dikasih
latihan jret mereka bisa ngerjain
aku kayak daya tangkepku kayak
aku ngerasa kayak lambat gitu
terus aku kayak sering ngerasa
minder dan itu yang
Kenapa? Minder kenapa?
Minder kayak dikelasku tuh rata
rata tuh pinter pinter gitu lho
mbak ya nggak kayak rangking
satu waktu kelas satu rangking
paralel gitu nggak kayak standar
tapi loading mereka tuh cepet
nah jadi kadang aku berpikir aku
tuh harus membalap mereka aku
harus membalap mereka tapi
waktu aku cerita sama ibu ku
tentang itu ternyata itu malah
yang jadi faktor aku keteteran
soalnya
aku
malah
lebih

seperti itu, CR berpikir harus ia lakukan.
bagaimana cara supaya
bisa menyaingi temantemannya.
CR juga menceritakan hal
ini
kepada
ibunya.
Kemudian
ibu
CR
menasehatinya
bahwa
pikiran CR yang ingin
menyaingi temannya itu
adalah
salah
satu
penyebab CR merasa
keteteran/kewalahan
dalam
belajar.
Hal
tersebut dikarenakan CR
lebih focus memikirkan
cara
untuk
mengejar
teman-temannya
bukannya focus untuk
memahami
materi
pelajarannya.
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memikirnkan gimana caranya
aku ngejar mereka nah itu yang
bikin aku ngerasa lha ini nih
yang bikin aku keteteran ini
misalnya kayak gitu. Tapi kalo
untuk berarti kalo mengikuti
pelajaranya kamu merasa tapi
berarti kalo sejauh ini kan
kamu udah sadar ya mmm
kamu ada ya saran ibumu juga
tadi kamu salah tuh lho kalo
ngeliatnya kamu harus ngejar
temenmu balik lagi kan kamu
nggak berfokus pada dirimu
sendiri yang gimana caranya
kamu paham tapi kamu tadi
dari kemaren kamu sibuk
berpikir
gimana
ngalahin
mereka . nah tapi kalo
sekarang sendiri kalo sekarang
gimana kamu kayak lebih jadi
lebih apa ya lebih sudah kayak
bisa mengikuti apa masih
kayak ya susah juga. Kalo
sekarang sih aku ngerasanya
semenjak ibuku udah ngoceh di
telfon kayak gitu tuh ngasih
nasehat aku merasa udah selow

Setelah dinasehati ibunya
bahwa CR tidak perlu
terlalu memikirkan cara
untuk bisa menyaingi
teman-temannya,
CR
merasa ia lebih santai.
Sekarang menurut CR
bahwa ia harus berfokus
untuk memahami materi
supaya meskipun ia tidak
bisa menyaingi temantemannya paling tidak CR
tidak berada dibawah ratarata kelas.

Tugas-tugas
yang Beban
yang Faktor penyebab
menumpuk membuat berat di sekolah homesickness.
CR merasa bingung.
Ketika sedang bingung Assistance
mengenai tugas, CR seeking.
akan meminta saran
kepada temannya.

Problem focused
coping.

CR menentukan rating Planfull
berdasarkan
tingkat problem
kesulitan dari setiap solving
tugas-tugasnya.

Problem focused
coping.
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gitu lho mbak kayak yaudah kalo
msialnya emang kamu nggak
bisa ngejar mereka setidaknya
kamu bisa memahami materi itu
jadi nggak terlalu di bawah rata
rata kelas kayak intinya tuh sadar
diri lah kalo misalnya kelasnya
susah ya setidaknbya kamu bisa
nggak paling bawah gitu jadi aku
udah ngerasa nggak terlalu
keteteran kayak yang awal. Oke
terus apa namanya kalo kayak
tugas tugas di sekolah gitu
gimana? Tugas tugas di sekolah
aku lebih lancar yang nggak
nyampe keteteran kayak wah ini
telat wah ini telat nggak. Tapi
pernah mengalami kayak gitu
dulu? Kayak tugas nya
numpuk atau gimana? Pernah
numpuk bener bener sampe
bingung gitu lho kayak mana
yang mau dikerjakan pertama
kayak misalnya ada hari ini ini
mbak hari rabu ini mata
pelajarannya
ada
pokoknya
semua mata pelajaran ipa ada
kimia fisika biologi terus ada

Seluruh kegiatan di
Terkait tugas-tugas di sekolah dan asrama
sekolah, CR mengaku sangat terjadwal.
pernah dalam satu waktu
ia memiliki banyak tugas
dan ia merasa bingung
mana yang harus ia
kerjakan terlebih dulu. CR
memberi contoh setiap
hari
Rabu
jadwal
pelajaran
di
sekolah
hampir semua pelajaran
IPA (kimia, fisika, dan
biologi) dan juga ada
pelajaran Bahasa inggris.
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inggris miss eka nah itu kan
pernah ngejar satu jam itu semua
ada tugas dan semua dikumpul
besoknya itu rabunya itu nah hari
selasanya aku bingung aduh yang
mana yang harus aku kerjain
duluan nih aku nanya2 nanya oh
iya udah kayak gini beginin aku
ngerjain yang kimia dulu terus.
kenapa? Tadi kamu pas kayak
gitu berarti yang kamu lakuin
apa? Jadi misalnya kayak
nanya ke temen atau?
Nanya nanya ke temen gimana
caranya terus dari semua mata
pelajaran itu aku paling ngasih
rating yang mana yang mudah
untuk dikerjakan pertama kali
biar cepet selesai yang pertama
bisa aku kimia kimia selesai terus
kan yang kedua biologi nah itu
kan udah malem mbak sampe
biologi itu udah malem terus jadi
fisikanya nggak ke nggak keburu
nih padahal pelajaran pertama
kan terus gimana caranya biar itu
tuh bisa keurus jadi aku bangun
pagi sebisa mungkin aku ngerjain

Pada satu waktu semua
mata pelajaran di hari
Rabu tersebut memiliki
tugas
yang
harus
dikumpul.
Pada
hari
Selasanya, CR merasa
kebingngan mana yang
harus ia kerjakan terlebih
dulu.
Saat sedang bingung
seperti itu, CR bertanya
kepada teman-temannya.
Selain itu, CR juga
berusaha memberi rating
dari masing-masng tugas
berdasar
tingkat
kesulitannya. CR akan
mengerjakan tugas dari
yang ia rasa paling mudah
terlebih dulu supaya cepat
selesai.
Setelah
menentukan
rating
berdasrkan
tingkat
kesulitan, CR juga akan
mengatur waktu saat
mengerjakan. CR akan
berusaha
mengerjakan
sebisa
mungkin, esok
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itu Cuma masih banyak yang
salah soalnya pagi sama pas
berangkat sekolah itu aku
nyocokin sama temenku oh ini
ada yang salah ini salahnya yang
ini ini salah nya yang ini jadinya
tahu gitu lho yang salah yang
mana oh jadi yang salah yang ini
yaudahlah tak tak ganti gitu
kayak gitu gitu jadinya selesai
hehe. Selesai semua? Iya.
Berarti kalo misalnya lagi
banyak banyak PR itu kan bisa
jadi banyak PR terus dari cara
yang
kamu
kerjain
itu
biasanya kamu nanya ke temen
dulu? Iya kayak kayak misalnya
aju gatau caranya yg kayak gini
nanti ajarin dong kalo udah
ngedong aku lanjut sendiri gitu.
Oke terus kalo misalnya nah
sekarang gimana sih kayak
pendapatmu
tentang
kehidupan di asrama gitu
kayak
kesehariannya
di
asrama tuh?kayak gimana?
Keseharian di asrama itu kayak
apa ya terfix banget terjadwal

harinya ketika masih ada
waktu
ia
akan
mencocokan pekerjaannya
dengan tugas temannya.
Dengan begitu tugasnya
bisa selesai semuanya.
Ketika
mengalami
kesulitan
dalam
mengerjakan tugas, CR
akan meminta temannya
utuk
mengajarinya,
setelah paham CR akan
menyelesaikan tugasnya.

Menurut
CR
kesehariannya di asrama
snagat terjadwal karena
adanya peratuan asrama.
Meskipun untuk masalah
tertentu seperti waktu
untuk
mencuci
baju,

CR
merasa dirinya Perubahan gaya Faktor penyebab
gadget
addict hidup
homesickness.
sementara di Van Lith
siswa kelas satu tidak
diperbolehkan
membawa HP.
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aku rasanya terjadwal apalagi
kalo sekarang kan kesannya saya
kan beda pamong baru kan nah
jadinya tuh kayak lebih tertata
gitu lho mbak ya mungkin
masalah unit sih itu kan urusan
masing masing misalnya kayak
pengaturan waktu tidur waktu
belajar waktu nyuci mau mandi
dan segala keperluannya itu kan
tuh tergantung anak anaknya
maksudnya pengaturan anak
anaknya sendiri tapi kalo
misalnya kayak pengatruran
asrama tuh lebih tertata gitu lho
mbak dari waktu kelas satu gitu
jadinya aku ngerasanya lebih
tertata dan kondusif itu tadi kalo
di asrama tuh begitu
Itu membantu kamu ya?
Kayak peraturan peraturan
gitu
istilahnya
buat
kebaikanmu gitu ya kamu
sadar itu, tapi sempet kayak
ada masalah gitu nggak?
Kayak penyesuaian gitu kamu
merasa sejauh ini dari ya dari
awal sampe sekarang kamu

waktu tidur, dan keperluan
pribadi lainnya tergantung
pada setiap individu,
namun
CR
merasa
kehidupannya di asrama
lebih tertata dan terjadwal.
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merasa
bisa
beradaptasi
dengan kan kamu dulunya kan
tinggal dirumah ya nggak
mungkin nggak ada peraturan
kayak gitu ada mungkin
berbeda terus kamu masuk
kesini ada penyesuaian gitu
kamu merasa kamu bisa
menyesuaikan diri dengan baik
atau sempet ada masalah?Ee..e
ke taun taunnya tuh sempet gitu
lho mbak misalnya nggak boleh
megang hp kan dari dulu dengan
aku yang bener bener dengan
barang elektronik laptop lah
handphone lah dan segala
macemnya dan waktu asrama
waktu masuk asrama ini aku
malah bener bener nggak megang
alat alat itu jadinya kagok gitu
loh mbak habis padahal ada
tugas yang harusnya bisa aku cari
di pake internet ternyata lab kom
nya penuh sampe jam 10 waktu
tutup kan sama aja aku ga bisa
ngerjain apa apa nah dari situ aku
kayak kamu kan punya buku
kenapa nggak kamu cari disitu.

Peraturan di Van Lith
yang
tidak
memperkenankan siswasiswinya
membawa
handphone
dan
alat
elektronik lainnya, pada
awalnya membuat CR
merasa
asing.
CR
mengaku bahwa sebelum
sekolah di Van Lith,
dirinya tidak pernah lepas
dari
benda-benda
elektronik
seperti
handphone, laptop dan
lain-lain.
Dalam kondisi ini, ketika
memiliki tugas CR merasa
bahwa sebenarnya tugas
tersebut bisa ia kerjakan
dengan
browsing
di
internet. Sebenarnya di
asrama juga disediakan
laboratorium
computer
untuk mengerjakan tugastugas. Namun karena

peraturan Van Lith Beban
yang Faktor penyebab
yang
tidak berat di sekolah homesickness.
memperbolehkan siswa
membawa
HP
membuat
CR
mengalami kesulitan
saat
mengerjakan
tugas.
Dengan
segala
peraturan yang ketat,
fasilitas
yang
disediakan
untuk
menunjangpun
terbatas.
Dalam
kondisi Keterampilan
keterbatsan,
CR memecahkan
berpikir bahwa ia masalah
memiliki buku sebagai
alternatif
mencari
informasi
untuk
mengerjakan tugas.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi coping.
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Jadi lebih ke itu aja yang kayak
penyesuaian adaptasi yang susah
yang biasanya megang alat alat.
Berarti ya emang sempet ada
masalah
tapi
kamu
mengatasinya dengan kamu
liat kalo ada dulu kalo
kebiasaan cari apa misalnya
tadi untuk tugas ya misalnya
nyari kamu nyatri di internet
oake laptopmu terus sekarang
karena terbatas disini gaboleh
bawa laptop adanya fasilitas
umum terus kamu mikir
kenapa nggak pake buku yang
lain jadi kamu nyari solusi
yang lain untuk mengatasi
masalahmu tadi? oke terus
kalo misalnya sekarang atau
kamu udah menemukan temen
temen yang cocok gitu buat
kamu kayak bisa kamu ajak
buat berbagi cerita gitu
sharing gitu? Sudah. Gimana
ceritanya? Maksudnya kenapa
kamu
merasa
dia
itu
temenmu? Ya menurut aku dia
itu tu orang yang bisa ngasih

laboratorium
adalah
fasilitas umum, dan waktu
yang adapun terbatas
membuat CR tidak bisa
mengerjakan
tugasnya.
Namun
CR
berpikir
bahwa ia memiliki buku,
dimana ia juga bisa
mencari informasi untuk
menyelesaikan tugasnya.

CR memiliki sahabat di Dukungan
Faktor
yang
Terkait dengan relasi asrama
yang
bisa sosial
dari mempengaruhi
pertemanan, CR mengaku memberi solusi saat ia teman
strategi coping.
bahwa
ia
sudah memiliki masalah.
menemukan dua sahabat.
Keterampilan
Faktor
yang
CR merasa kedua orang
sosial
mempengaruhi
ini bisa memberi solusi
strategi coping.
ketika
ia
memiliki
masalah.
Saat
CR Kedua sahabat CR ini Dukungan
memiliki masalah seperti selalu mengingatkan sosial (emosi)
sedang kesal dengan salah CR untuk ke gereja
satu teman di asrama atau dan rajin belajar.
masalah lainnya, CR
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solusi ke aku jadi dua orang ini.
Oh dua orang? Iya dua orang ini
sebenernya tuh ada tiga Cuma
sama yg satunya ini aku kurang
baik sama dia Cuma yang dua ini
aku ngerasa dia ini adalah tempat
solusiku kalo misalnya udah
kepentok aku gapunya ee..
pemberi saran yang baik itu
biasanya aku curhat sama mereka
aku punya masalah ini lo aku
kesel sama orang ini lho aku kok
tadi kayak gini kayak gini terus
akhirnya aku kayak kenapa ya
terus mereka berdua ini yang
selalu jadi penasihat baik untuk
aku gitu
Kamu merasa klop nya sama
mereka itu gara gara gitu?
gara gara kamu merasa
mereka yang bisa ngasih solusi
ke kamu? Itu awalnya sih kan.
Awalnya gimana. E jadi kan
dulu kan temen apa ya temen
akrab kan yang pertama kan dari
waktu PPDB emang udah kenal e
tapi beda beda daerah dia dari
jawa timur aku dari lampung

merasa kedua temannya
ini
selalu
menjadi
penasehat yang baik.
Dari dua temannya ini,
CR
mengaku
sudah
mengenal salah satunya
saat PPDB, dan satu
teman
yang
lainnya
karena sudah sekelas sejak
kelas satu. CR merasa
temannya ini unik dan
lebih dewasa. Kedekatan
CR
dengan
kedua
temannya ini karena pada
awalnya mereka bertiga
sering belajar bersama
sampai larut malam. Di
situlah mereka mulai
saling
sharing
pengalaman. Kedekatan
tersebut berlanjut sampai
sekarang mereka menjadi
saling
membutuhkan.
Kedua temannya ini juga
selalu mengingatkan CR
untuk ke gereja dan tidak
boleh malas untuk belajar.
Sedangkan
terkait
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Cuma waktu PPDB ketemu terus
kalo yang satunya lagi emang
karena dulu sekelas terus
orangnya tuh unik aneh. Unik
gimana. Ya unik gitu lho
pemikirannya tuh lebih baik gitu
lho kayak udah dewasa jadi
ngeliat masalah masalah gitu
yaudah ini tuh yang harus kamu
duluin tuh ini jadi bisa ngasih apa
ya. Kamu menilai dia seperti
itu? Hoo bisa memberi solusi
kalo ada masalah nah selain itu
kita dulu temen apa ya temen
belajar sampe larut malem nah
disitu kan jadi saling berbagi
sharing gitu lho masalah cowok
lah masalah ini dan lain-lainnya
dari situ kok makin akrab makin
akrab sampe sekarang kayak
sama sama membutuhkan gitu
lho aku membutuhkan dia dia
juga butuh aku aku ngerasanya
kayak gitu. Oke terus sedeket
apa hubunganmu sama temen
temen itu
sejauh ini?
Sejauhnya
ini
maksudnya
gimana? Sedeket apa sih

hubungannya
dengan
teman-temannya yang lain
CR merasa hubungannya
baik-baik saja meskipun
hanya saling sapa dan
mengajaknya
berbicara
saat ada keperluan saja.
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maksudnya kayak istilahnya
apa ya sama temen temen
deketmu itu tadi lho kayak
kamu
menggambarkan
hubungan kalian itu kayak
gimana? Mmm kayak tubuh
manusia perlu air hehehe. Terus
hehehe. Jadi kayak apa ya kalo
nggak ada dia tuh kadang aku
nyariin gitu lho ih dimana
mereka dimana terus kalo
misalnya ada acara gitu biasanya
tuh ee.. yang paling ini ajalah
kayak kalo kegereja ke gereja tuh
kan kayak saling mengingatkan
gitu lho kayak misalnya ayolah
jangan males lah ke gereja
belajar biasanya kan aku lebih
seneng main main kan terus
mereka tuh selalu ngingetin ayo
clar belajar clar jangan males
jangan males jadinya kayak
saling
membutuhkan
gitu
lho.Mmm kalo sama temen
temen yang lain? Temen temen
yang lain paling ya sebetas kayak
ketika mereka perlu aku ya
mereka manggil aku kalo enggak
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ya Cuma sapa menyapa gitu aja.
Mmm
tapi
baik
kan
hubungannya
nggak
ada
masalah? Baik nggak ada
masalah.
Yaa terus kalo boleh ini lagi
dulu kamu pengen disini tuh
atas keinginamu sendiri atua
disaranin sama orang tua? Ee..
dulu
aku
emang
karena
keinginanku sendiri. Pengen
sekolah disini? Iya. Terus
karena itu pilihanmu sendiri
sekarang gimana perasaanmu
setelah
menjalani
sekolah
disini? Pertama kayak apa ya
nggak percaya gitu. Kenapa? Ya
soalnya kan katanya katanya
vanlith tuh kayak gini katanya
vanlith tuh bagus kayak wah
keren gitu lho mbak terus ketika
masuk disini ya ternyata diluar
dari ekspektasi terus penuh
dengan konflik gitu tapi menurut
aku ya itu yang bikin warna
hidup di asrama itu jadi
berwarna. Konflik apa emang?
Ya kayak itu temenku yang dulu

Sekolah di Van Lith
adalah
pilihan
CR
mengaku
bahwa CRsendiri
sekolah di Van Lith
adalah
pilihan
dan Sebelum masuk Van
keputusannya
sendiri. Lith,
CR
namun
ketika
sudah membayangkan Van
menjalani sekolah di Van Lith adalah sekolah
Lith dan tinggal di asrama yang
baik
namun
CR merasa tidak sesuai setelah ia sudah seklah
dengan
ekspektasinya disitu
CR
justru
sebelum ia masuk Van mengalami
banyak
Lith.
konflik.
Dulunya CR mengaku
sering mendengar bahwa CR sempat memiliki
Van Lith adalah sekolah masalah dengan temanyang bagus, sekolah yang temannya
karena
keren dan sebagainya. masalah
berbagi
Ternyata
setelah makanan.
menjalaninya, CR merasa
semuanya
di
luar CR menilai bahwa
ekspektasinya,
karena konflik
dan
banyak konflik. Salah satu ketidaksesuaian
contoh konflik yang CR harapan dan kenyataan
maksud adalah konflik yang ia alami di Van
dengan teman-temannya. Lith memberi warna

Latar belakang

Kondisi
Faktor penyebab
sekolah yang homesickness.
jauh
berbeda
dengan
yang
diharapkan

Konflik

Faktor penyebab
homesickness.

Positive
reappraisal

Emotion focused
coping.
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itu kan kayak yang itu masalah
masalah kayak itu terus masalah
berbagi makanan pokok nya
berbagi berbagi hal hal gitu.
Kamu dulu nggak terbiasa
melakukan itu? Iya kayak
misalnya ya ini punyaku gitu jadi
kalo mau bagi bagi tuh harus
minta dulu kadang kan temen ada
yang ada tuh satu e kalo di unitku
dulu itu waktu kelas satu yg ada
di meja meja apapun itu milik
bersama aku kan gak kebiasa
kayak gitu mbak jadi aku ngerasa
ih kok mereka gini sih minta tapi
gak ngomong gak ijin gak minta
dulu keke apa apa tiba tiba
langsung makan aja dari yang
segini tiba tiba jadi sedikit gitu
gitu yang aku masuk kok asrama
kayak gini kok vanlith kayak gini
Van Lith yang kayak disekolah
disekolahku tuh aku kira tuh
vanlith tuh fasilitasnya lengkap
gitu kayak misalnya lab nya
labnya lengkap atau lain lainya
pas aku masuk tuh kok ini ada
yang kurang ini ya bahannya

CR menceritakan masalah bagi
yang ia alami dengan disitu.
teman-temannya tentang
berbagi makanan. CR
merasa kesal ketika ada
temannya yang kadang
meminta
makanannya
tidak minta ijin terlebih
dulu. Pada saat itu, temanteman di unitnya kelas
satu menganggap bahwa
semua makanan yang
berada diatas meja makan
adalah milik bersama.
Namun sebenarnya CR
merasa tidak nyaman
dengan hal tersebut.
Selain itu, sebelum masuk
ke Van Lith, CR memiliki
ekspektasi bahwa fasilitas
di Van Lith sangat
lengkap,
kenyatannya
tidak seperti itu. Namun
sekarang CR menganggap
hal-hal tersebut yang
memberi warna pada
kehidupannya di asrama.

kehidupannya
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811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

alatnya ada yang kurang gitu
kaya
diluar ekspektasi gitu.
Kamu berharap lebih disini
gak sesuai gitu? Terus kalo
yudah kayak gitu apa yang
kamu lakuin maksudnya kayak
kan nggak sesuai ya sama
harapanmu dulu kayak kamu
mikirnya ih ini sekolah bagus
gini gini gini apa yang kamu
lakuin? Yang aku lakuin itu
biasanya aku kaya ya refleksi diri
gitu lho mbak kayak sabar gitu
ee.. nggak maksudnya vanlith nih
udah dari semua sekolah yang
berasrama tuh udah cukup baik
dibanding banding yang lain
terus refleksinya lagi ini kan
udah pilihanku maksudnya ini
konsekuensi dari piluhanmu
disini kamu pasti bakal dibentuk
gitu sih pasti ads sesuatu yang
akan
membuat
dirimu
berkembang
disini
bukan
fasilitasnya bukan karena itu
kebiasanan diasrama tapi ada
sesuatu yang bakal kamu dapet
setelah lulus dari sini. Kamu

Menghadapi kenyataan di
Van Lith yang tidak sesuai
dengan apa yang ia
bayangkan dulu sebelum
masuk Van Lith, biasanya
CR akan merefleksikan
hal tersebut. CR kemudian
membandingkan Van Lith
dengan sekolah berasrama
lainnya,
CR
menilai
bahwa Van Lith lebih
baik. selain itu CR
menyadari bahwa sekolah
di Van Lith adalah
pilihannya
sendiri
sehingga ia harus siap
dengan konsekuensinya.
Cr percaya bahwa di van
Lith ia akan dibentuk
menjadi sesuatu yang
baik, bukan hanya dari
fasilitasnya.

Di saat apa yang Cr refleksi
harapkan tidak sesuai
dengan kenyataan yang
ia hadapi CR akan
berusaha
untuk
merefleksikannya.

Emotion focused
coping

Mengingat
bahwa Acceptance
sekolah di Van Lith (Carver)
adalah
pilhannya
sendiri, membuat CR
menyadari konsekuensi
yang harus ia terima.

Emotion focused
coping
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839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
851
862
863
864
865
866

mikirnya kayak gitu terus tadi
ya ee.. apa namanya balik lagi
ke ketika tadi kamu lagi
kangen tadi tuh nggak sesuai
ekspektasi kan bikin kamu
kayak dirumah disekolah yang
lain kamu dirumah kayak gitu
kalo kamu lagi homesick lagi
kangen selain tadi kamu bilang
tadi nulis surat apalagi yang
kamu
lakuin?
Paling
komunikasi lewat hp kan udah
ada hp tapi kalo yg kelas 1 tuh
waktu kelas 1 sih aku lebih
banyak berdoa ya. Oh berdoa.
Iya kayak ya tuhan aku lagi
punya masalah kayak gini terus
kau lagi kangen sama bapak ibu
aku kangen ke gereja aku kangen
makan bersama terus aku mohon
pokoknya mohon sesuatu yang
bisa bikin aku tetep nyaman
berada di vanlith ini terus yaudah
dari situ aku ngerasa nggak
semudah itu kayak nggak
semudah itu tuhan tuh ngasih
kenyamanan aku divanlith pasti
aku kayak pernah ngerasa aku

Ketika sedang merasa Turning
to
homesick, CR akan religion
Terkait pengalaman CR berdoa
ketika sedang merindukan
keluarganya atau merasa Ketika
Keinginan
homesick, selain menulis
untuk pulang
surat dan menelpon CR
ke rumah
juga biasanya berdoa.
Dalam
doanya,
CR
menyampaikan
kepada
Tuhan bahwa ia sedang
memiliki masalah dan
membuatnya merindukan
Bapak dan Ibunya dan
suasana di rumahnya. CR
memohon kepada Tuhan
supaya ia bisa tetap
nyaman untuk tinggal di
Van Lith. Dari berdoa
tersebut
CR
berpikir
bahwa mungkin Tuhan
tidak
semudah
itu
membuatnya nyaman, dan
terkadang
membuatnya
ingin pulang saja.
Ketika minggu kedua,

Emotion focused
coping.

Aspek kognitif
homesickness
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mau pulang aja aku gak mau
disini kayak minggu kedua
pulang udahlah nek aku gak mau
pulang aku mau disini aja pas
kerumah nenek. Oh gak mau
balik kesini lagi gitu? Nggak
mau balik terus kamu ini ya
nggak boleh kayak gitu kamu
kan
belajar
disana
gitu
dinikmatin dong dinikmatin
anggep lagi cari pengalaman naik
gunung waah naik gunung kan
deket gunung iyadeh iya. Ada
lagi nggak selain tadi misalnya
mungkin kamu cerita ke
temenmu kalo lagi.. Kalo kayak
giu aku kayak ngerasa kalo dulu
sih memang aku sering curhat
gitu tapi aku ngerasa lama lama
apasih gak penting banget
maksudnya sama temenku yg
satunya ini yang sekarang udah
baik sama aku aku tuh disuruh
kamu tuh jangan homesick terus
clar homesick tuh nggak bagus
buat kamu nah semenjak itu aku
tuh kayak sadar iya ya homesik
ini malah bikin aku nilai ku turun

dimana seluruh siswa
diperbolehkan pulang saat
weekend, biasanya CR
akan pulang ke rumah
neneknya.
CR
akan
merasa malas jika harus
kembali ke asrama lagi.
Namun
neneknya
menasehatinya untuk lebih
menikmati prosesnya di
Van Lith.
Ketika
merasa
homesick,
CR
Selain berdoa, dulunya menceritkan
hal
CR sempat cerita ke tersebut
kepada
teman-temannya ketika ia temannya.
sedang homesick. Namun
semenjak ia cerita kepada Teman yang diceritai
sahabatnya bahwa ia CR menasehati CR
sering merasa homesick, untuk
tidak
perlu
dan
sahabatnya terlalu
memikirkan
menasehatinya untuk tidak rumah atau merasa
perlu homesick terus homesick karena akan
karena
hanya
akan mempengaruhi
membuat nilainya jelek.
konsentrasi belajarnya.

Assistance
seeking

Problem focuse
coping.

Dukungan
Faktor
yang
sosial
dari mempengaruhi
teman
strategi coping.
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895
896
897
898

kenapa sih aku mikirin yang
disana disana maksudnya bapak
ibu disana juga pasti kan kerja
kan nyari uang untuk aku disini
aku
harusnya
tuh
bisa
membanggakan mereka dengan
hasil yang terbaik terus temenku
ini bilang coba deh kamu liat
sekarang nilaimu kayak mana
kalo misalnya kamu homesick
terus apa mungkin nilaimu itu
bakal bagus dari situ aku kayak
sadar oh ya udah berati itu
masalah internal ku maksudnya
masalah diriku aku harus bisa
refleksi diri kalo kayak gitu
gaperlu koar koar gak perlu
cerita cerita ke temenku.
Berarti kalo gara gara itu
kamu mikir kalo kamu
homesick yaudah kamu sendiri
aja gitu terus? selain itu
pernah nggak kayak kamu
sampe jadi kalo lagi homesick
terus
kamu
mungkin
melakukan kan gaenak ya
perasaannya pernah nggak
kamu jadi kayak galakin

Ketika sedang meraa agresi
homesick,
CR
CR mengaku bahwa ia mengaku tanpa sengaja
pernah marah-marah tanpa membentak temannya
alasan kepada temannya. tanpa alasan yang jelas.
Setelah itu ia mneyedari
bahwa sebenarnya ia CR
merasa
lelah Beban
sedang sensitive karena dengan banyak tugas ia berat
sedang kelelahan karena yang punya dan sangat sekolah
tugas yang menumpuk merindukan
dan sedang merindukan keluarganya.
keluarganya.CR
ingin
pulang kerumah, ingin CR
merasa
ingin
nonton film di bioskop, pulang
dan
ingin
ingin main handpone. menonton film atau
Ketika sedang dalam bermain
handphone
kondisi itu temannya yang dengan bebas.
tiba-tiba datang menyapa
tanpa sengaja CR bentak.

Problem focused
coping.

yang Faktor pnyebab
dari homesickness.

Aspek kognitif
homesickness.
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temenmyu kayak gak sengaja
gitu.
Pernah. Gara gara lagi sensi gitu.
Lagi sensitif tuh aku pernah
kayak marah marah gak jelas.
Sensi gara gara homesick itu
Iya kayak kayak capek terus
tugas numpuk sebelumnya tuh
aku kayak homesick pengen
pulang kangen kangen pengen
kayak nonton film dirumah
nonton di bisokop aku pengen
ngechat sama temen temenku
yang disini aku nggak sesering
waktu di rumah kan itu aku
kayak duhh aku males nih aku
gak mau lagi disini dan tiba tiba
temenku ini ngumpul kayak biasa
nyapa gitu hey terus kayak
apasih kamu nih ganggu e
padahal aku lagi nggak nggapa
ngapain heheh terus apasih clar
kamu sensi deh kamu pms ya
hehehe terus eh sorry sorry sorry
gak sengaja terus aku langsung
sadar weh aku kok kayak gini
gitu
Oke terus kalo selain itu ada
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lagi nggak mungkin kayak apa
ya apalagi yang kamuu lakuin
kalo kamu lagi homesick
berarti tadi kan yg pertama
nulis surat terus cerita ke
temnen dulu sempet cerita ke
temen Cuma ada masukan dari
temen temen kalo yaudah
kamu gasuah homesick lagi
biar fokus belajar gitu ka terus
pernah juga jadi sampe apa
namanya jutekin temen gara
gara lagi homesick ada lagi gak
apa mungkin yang lain gitu
Sejauh ini sih nggak
Ya itu itu aja?
Iya
Mana kalo dari itu tadi 4 ya
berarti ya itu yg menurutmu
paling ampuh untuk mengatasi
homesick yang mana
Yang nulis surat kayak misalnya
kalo ngomomg itu ngomong di
telpon itu rasanya kayak nggak
lega gitu kayak bapak ibu nih
lebih sering ngasih solusi banyak
banget
Kamu belom selesai cerita
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udah dikasih gini ya
Hoo udah dikasih gini gini kalo
surat itu kan kayak aku bisa
nuangin
sederet
panjang
paragaraf keluhan keluh kesah
suka duka ku disini dengan
santainya tanpa harus dengerin
nasehat mereka yang kayak hutan
panjangnya
Hehehehe
Jadi aku lebih enjoy kayak gitu
terus nanti
Tapi suratnya itu dibaca nggak
sih
Iya jadi besok aku pas kenaikan
kelas suratnya itu aku kirim
kerumah jadi nanti bapak ibu
baca
Yang kemaren udah pernah
tanggepannya mereka apa
Yaa mereka nanggepin kamu
harus jadi dengan itu kamu harus
belajar jadi pengalamnmu kau
harus bisa merubah apa yang
menurut kamu tuh jelek dan
mengganggu nilai di sekolah mu
Mmm okedeh kalo satu
pertanyan terakhir ya clar
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menurutmu kamu ee.. apa
yuaa ee.. kamu termasuk orang
yang mudah bergaul apa
enggak ke temen temen ee..
misalnya di lingkungan yang
baru gitu ya ke temen temen
atau sekarang kamu udah
punya adek adek tingkat adek
adek kelas terus kamu juga
punya kakak kelas disini kamu
orang yang mudah bergaul gitu
gak sih mudah kenal sama
orang
Kalo menurutku aku tuh kurang
maksudnya ee.. kalo sampe kenal
orang itu bisa tapi untuk kayak
misalnya sampe akrab akarabnya
kayak bukan jadi temen akrab
kayak misalnya kan kayak di
vanlith gini kan kita asrama
sampe kalo ketemu tuh hai say
hello say hello nggak. jadi Cuma
ya sebatas aku kenal dia
maksudnya aku tau dia unit apa
kelas berapa dari mana udah
Cuma gitu doang
Tapi nggak yang nyapa nyapa
gitu yaa

CR
merasa
tidak
mudah untuk menjalin
CR merasa dirinya tidak relasi dengan orang
mudah
bergaul
atau baru.
menjalin relasi dengan
orang baru. Menurutnya Untuk
bisa
akrab
jika
hanya
sebatas dengan seseorang, CR
mengenal saja, mungkin akan terlebih dulu
CR masih bisa. Namun mempertimbangkan
CR merasa tidak bisa untung dan rugi dalam
untuk langsung akrab relasi tersebut.
dengan orang baru. Jadi ia
sebatas tau temannya ini Ketika
memiliki
nama siapa, kelas berapa, maslaah, CR akan
dan asalnya mana. CR berushaa memahami
merasa bahwa untuk akrab dengan
baik
apa
dengan seseorang, ia perlu masalahnya.
melihat orang tersebut tipe
orang seperti apa. CR Ketika
CR
tidak
menimbang-nimbang
mampu
menemukan
untung dan ruginya jika ia solusi
untuk
berteman.
maslahnya, ia akan
Ketika memiliki masalah, berushaa
meminta
CR cenderung berusaha pendapt kepada teman
untuk memahami masalah baiknya, guru, dan
yang sedang ia hadapi orang tuanya.

Kurang
memiliki
keterampilan
sosial.

Menghambat
strategi koping

Keterampilan
sosial

Planfull
problem
solving

Problem focused
coping.

Assistance
seeking.

Problem focused
coping.
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Nggak soalnya aku yang tipe
orang yang kalok berteman tuh
kayak ini lho mbak kayak aku
liat dia tuh sebelum berteman
aku harus liat dia itu tipe orang
yang kayak gimana nanti dia itu
bakal buat diriku jadi sakit hati
atau enggak jadi aku lebih liat
untung ruginya temenan sama
orang
Oke terus ini satu lagi apa
namanya ada nggak sih orangorang yang menurutku ada
nggak yang kira-kira kalo
kamu ada masalah kamu tau
mereka ada buat kamu siap
membantu gitu lho yang peduli
sama kamu yang care sama
kamu yang ini gitu
Maksudnya
kakak
tingkat
anggota keluarga
Siapa aja boleh anggota
keluarga yang ada buat
hodupmu dimanapun itu
Mmm yang selalu ada tuh
Misalnya kamu ada masalah
terus kamu tuh tau tuh lho dia
pasti mau bantu aku

seperti apa. CR merasa ia
tidak
bisa
langsung
menceritakan masalahnya
kepada orang lain. Ketika
sudah memahami masalah
yang sebenarnya sedang ia
hadapi dan ia merasa tidak
memiliki
cara
untuk
menyelesaikannya, baru ia
akan
menceritakannya
kepada dua sahabatnya
dan mereka akan memberi
nasehat.
Namun ketika kedua
sahabatnya ternyata juga
tidak mampu memberikan
solusi, CR juga terbiasa
untuk sharing masalahnya
dengan guru agamanya.
CR merasa gurunya ini
selalu menjadi pendengar
dan pemberi solusi yang
baik.
Namun ketika temanteman dan guru tidak bisa
membantunya, baru ia
akan
menceritkan
masalahnya kepada kedua

CR merasa bahwa Dukungan
kedua sahabatnya di sosial
Van Lith, gurunya, dan
kedua
orangtuanya
selalu bisa memberi
solusi dari maslahnya.

Faktor
yang
mempengaruhi
stategi koping
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Mm biasanya sih kalo disini ya orang tuanya.
dua temen itu Cuma terkadang
aku lebih ke arah aku harus
mencerna masalahku dulu kayak
aku tuh gak mau tuh lansgung
aku punya masalah ini aku tuh
langsung ngomong ke dia nggak
jadi aku harus tau kenapa aku
punya masalah ini terus kalo
misalnya emang buntu aku gatau
jalan keluarnya biasanya ku
cerita sama dua orang temenku
yg tadi ini kalo enggak ya entokentok biasanya aku ke guru
pendamping yang udah kenal aku
kayak wali kelasku
Kamu cerita ke mereka
mereka juga welcome gitu
membantu
Iya kayak guru agama ku pak
ganang yang di kelas satu dia tuh
buat tempat cerita tuh enak dia
selalu bisa ngasih solusi jadi
ketika aku tidak menemukan
solusi pada teman temanku
biasanya aku lari ke pendamping
baru ke orang tua
Mmm tapi mereka selalu ada
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membantu
kamu
kayak
menyemangati gitu. Iya
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Analisis Partisipan 2
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VERBATIM
Em ini kan udah masuk tahun
kedua kamu sekolah disini,
pendapatmu
gimana
sih
tentang
sekolah,
tentang
kehidupan disini? Dimana? Di
asrama kaya gitu. Emm di
asrama yang dulu atau? Dari
dulu, maksudnya sejauh ini
kamu udah tinggal disini kan?
Bedanya
gitu?
Iya,
pendapatmu bukan bedanya,
kaya apa yang kamu alami
disini gitu? Akuu mungkin
semuanya juga sama sih kalo
ngerasa kesini, pertamanya
nyesel. Ha? Pertamanya agak
nyesel, malah sebelum masuk
sini udah nyesel, jadi apa enggak
ya, jadi apa enggak ya ambil,
tapi pas seminggu terakhir
begitu pengumuman kelulusan
apa pengumuman diterima itu
malah seneng, udan seminggu
terakhir ah males ninggalin
Bogor, ninggalin rumah gitu

DESKRIPSI
Dulu ketika penerimaan
siswa baru di Van Lith
dan
FR
dinyatakan
diterima,
ia
merasa
senang. Namun ketika
mendekati tahun ajaran
baru dan FR harus
berangkat ke Van Lith ia
mulai merasa menyesal
dan bimbang apakah ia
jadi masuk Van Lith atau
tidak. FR merasa enggan
untuk
meninggalkan
Bogor,
rumah
dan
keluarganya.
Dalam
perasaan malasnya untuk
berangkat ke Van Lith,
FR berpikir bahwa pasti
di Van Lith lebih seru.
Dan
akhirnya
FR
berangkat ke Van Lith.
Sesampainya di Van
Lith,
FR
memiliki
ekspektasi bahwa ia bisa
langsung bebas, ternyata

INTERPRETATIF
FR merasa senang saat
di terima di Van Lith.
Namun
seminggu
menjelang
keberangkatannya
ke
Van Lith ia merasa ragu
untuk
meninggalkan
Bogor.

SUBTEMA
TEMA
Tidak
yakin Penyebab
dengan
Homesickness
keputusannya
sekolah di Van
Lith (line 1317)
Jarak
yang Penyebab
jauh
dari Homesickness
rumah asal dan
Van Lith (line
17)

Dalam
perasaan Positive
ragunya untuk sekolah reappraisal
di Van Lith, FR (line 17-18)
memikirkan hal positif
yang
mungkin
ia
dapatkan di Van Lith.
FR
memiliki
ekspektasidi Van Lith
ia akan bebas karena
jauh dari keluarga,
ternyata
ia
harus

Emotion
Focused Coping

Kondisi yang Faktor penyebab
sekolah yang homesickness
tidak
sesuai
dengan
ekspektasi.(lin
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

kan. Terus aku, aku nyoba
mikirnya tuh pasti bakalan seru
disana
yaudah
berangkat.
Berangkat gitu sampe kesini
sebenernya ekspektasinya baik
maksudnya begitu masuk tuh
langsung bebas gitu nggak
taunya OASE. OASEnya yah
justru OASEnya ini malah bikin
kita jadi bisa, jadi bisa hidup di
asrama ini kan, dulunya kan aku
males, mandi kan kaya yang
lama gitu terus kan sekarang
tertata gitu. Melatih kamu gitu
ya? He e. Persiapan hidup ke
asrama gitu? He e. Terus?
Terus yang aku alamin tuh kaya
kurang bebas gitu, maupun kita
boleh keluar apa enggak tapi
misalnya kaya aku mau em kaya
apa ya misalnya, em aku pengen
berkembang di dunia, aku suka
film
kan,
aku
pengen
berkembang di dunia film, tapi
ekskulnya Cuma kamis gitu kan
terus nggak ada sarana yang
mendukung, harusnya aku bisa
ke Jakarta atau kemana gitu ke

ia harus mengikuti OASE
(Orientasi Asrama dan
Sekolah). Namun setelah
menjalaninya, FR merasa
OASE ini merupakan
sarana pengenalan siswa
baru dengan kehidupan
di asrama. FR yang
merasa dulu dirinya
malas,
kalau
mandi
sangat lama, namun di
asrama
kehidupannya
lebih tertata.

mengikuti
masa e 19-21)
orientasi di Van Lith.

Disisi lain FR merasa
dirinya kurang bebas.
Sebagai
contoh
FR
mengaku
bahwa
ia
menyukai
dunia
perfilman dan ingin
mengembangkan diri di
bidang tersebut. Namun
di Van Lith semuanya
terbatas.
FR
membayangkan misal ia
di Jakarta atau ia bisa
pergi ke tempat-tempat
yang
bagus
untuk

FR merasa sekolah di
Van Lith membatasinya
dalam berkembang. FR
merasa ia tidak bisa
mengembangkan
diri
dalam hal yang ia
senangi.

FR menilai bahwa Positive
OASE
bermanfaat reappraisal
untuk
melatihnya (22-25)
dengan kehidupan di
asrama

Emotion
focused coping

Beban
/ Penyebab
keterbatdi
homesickness.
sekolah
dan
asrama. (line
27-36)

Pandangan
Dalam kondisi merasa positif tentang Aspek kognitif
tidak
bisa tempat
yang homesickness.
mengembangkan
ditinggalkan.
hobinya,
FR
membayangkan jika ia
tidak sekolah di Van
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tempat-tempat bagus yang bisa
bikin film. Mendukung hobimu
gitu ya? Ho o. Disini terbatas?
He em. Misalnya aku pengen
apa ya, buat e pengen editing
film, editing apa itu kan nggak
boleh bawa laptop ya gitu-gitu
terbatas gitu. Jadi kadangkadang tuh aku berkembang
dengan caranya VanLith, bukan
berkembang dari diriku sendiri
gitu. Maksudnya berkembang
dengan cara VanLith tuh kamu
harus mandiri dulu, kamu harus
rajin dulu kaya gitu atur waktu,
itu yang aku rasain disini. Buat
kamu itu awalnya jadi
masalah nggak sih? He em.
Aku ngerasa apa aku balik aja ya
gitu heh mikir gitu, soalnya aku
kan juga ya kaya terpaksa gitu
untuk, untuk beradaptasi gitu.
Terus untuk bisa akhirnya
kamu masih disini itu apa
yang kamu lakukan? Em
pernah tuh, aku kan suka film
gitu kan, terus aku tuh nyarinyari
kegiatan
yang

membuat film. Di Van
Lith sendiri kegiatan
ekstrakurikuler
hanya
hari Kamis dan itupun
tidak ada sarana yang
mendukung, misalnya FR
ingin editing film, namun
di Van Lith siswanya
tidak
diperbolehkan
membawa
laptop.
Menurut FR terkadang ia
tidak bisa berkembang
dengan caranya sendiri,
melainkan
ia
berkembang dengan cara
Van Lith. Yang FR
maksud
dengan
berkembang dengan cara
Van Lith adalah bahwa ia
harus belajar mendiri
terlebih dulu, belajar
menjadi lebih rajin, dan
bisa mengatur waktu.
Menghadapi
situasi
seperti ini FR sempat
berpikir untuk ingin
pulang saja, karena ia
merasa
terpaksa

Lith maka ia bisa pergi
ke tempat-tempat bagus
untuk membuat film.
Keinginan
Dalam kondisi tidak untuk pulang Keinginan untuk
sesuai
yang
FR ke rumah.
pulang
ke
harapkan,
sempat
rumah.
terpikir untuk ingin
pulang ke rumah saja.
?
Dalam kondisi terbatas
dalam mengembangkan
hobi, FR berusaha
mencari kegiatan lain
yang
masih
berhubungan
dengan
film.

Problem
Focused Coping

Dukungan dari
Video pendek yang teman-teman
Faktor
yang
dibuat
oleh
FR di Van Lith
mempengaruhi
membuatnya dipercaya
strategi koping.
oleh teman-temannya
untuk membuat video
angkatan.
Perubahan
Sekolah di Van Lith kebiasaan.
Faktor penyebab
membuat FR harus
homesickness.
meninggalkan hobinya
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berhubungan dengan film gitu.
Buat iseng-iseng aja, eh kamu
ini ya buat video pendek, terus
setelah berjalan gitu akhirnya
aku dipilih buat jadi video
angkatan, ya akhirnya jadi tapi
ya terbatasnya Cuma dalam
lingkup kecil doang. Jadi kan
pengennya kita bisa kemana,
Kota Tua gitu sih. Jadi kamu
tetap melakukan itu tapi
dengan keterbatasan yang ada
yaudah gitu.. He em. Bisanya
gini kamu tetep melakukan
itu? He em. Walaupun ada
beberapa kaya yang aku suka
harus ditinggalin gitu. Misalnya
kaya aku suka koleksi apa,
benda-benda, disini kan nggak
bisa. Kalo sekarang sih aku
ngerasanya yang dibutuhkan tuh
ya kemandiriannya itu, ngatur
waktunya,
itu
terus
apa
sosialisasi sama temennya itu
malah lebih penting daripada
yang kalo itu mah ntar terakhir
juga bisa. Yang hobi-hobi gitu.
Jadi istilahnya kamu udah

menjalani ini semua.
FR dalam menghadapi
situasi dimana ia merasa
tidak
bisa
mengembangkan
diri
dalam hal yang ia sukai,
FR berusaha mencari
kegiatan
lain
yang
berhubungan
dengan
film. FR mencoba-coba
membuat video pendek
meskipun
dengan
keterbatasan yang ada.
Melihat kemampuan FR
yang bisa membuat video
tersebut, ia dipercaya
oleh
teman-teman
seangkatannya
untuk
membuat video angkatan.
Selain
hal
tersebut,
semenjak di Van Lith FR
juga mengaku bahwa ia
harus
meninggalkan
beberapa hal yang ia
suka, misalnya hobinya
untuk mengoleksi bendabenda tertentu. Sekarang
ini FR sudah mulai

untuk
mengoleksi
benda-benda tertentu.
Positive
Setelah
berproses reappraisal
tinggal di asrama FR
merasa bahwa yang ia
butuhkan saat ini adalah
belajar
mandiri,
mengatur waktu, dan
bersosialisasi
dengan
teman.

Assistance
Ketika dalam kondisi seeking
merasa
tidak
bisa
mengembangkan
diri
sesuai
dengan

Emotion
focused coping

Problem
Focused Coping
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mulai bisa, dulu kan kamu
lebih suka film atau apa terus
kan karena keterbatasan itu
kamu terus yang itu udah bisa
menerima kan terus kaya yang
lebih penting? He em. Nah
prosesnya tadi tuh lho dari
kamu
yang
terus
bisa
menerima itu gimana sih?
Prosesnya tuh.. Kaya, kan
nggak gampang ya kamu jadi
bisa berubah em apa ya kan
sekarang kamu mikir oh
ternyata emang yang lebih
penting tuh gimana aku jadi
mandiri, gimana sosialisasi
sama temen. Aku kan, aku
SMPnya di Bogor, SMAnya
disini, beda kan. Terus aku
ngerasain itu disaat aku pulang
ke Bogor lagi aku ngomong
sama temenku tuh oh ternyata
aku segini dididiknya. Misalnya
kemana-mana dianterin, terus
kamu mau kemana, mau ke ini,
oiya ditraktir gitu. Gampang
banget gitu kan
santai nggak usah berjuanglah.

berpikir bahwa yang ia
butuhkan saat ini adalah
ia
belajar
mandiri,
mengatur waktu, dan
bersosialisasi
dengan
teman-temannya.
FR pernah menceritakan
kondisinya di Van Lith
kepada orang tuanya
yang memiliki banyak
keterbatasan
kepada
orang tuanya. FR melihat
orang-orang di luar sana
bisa membuat video
pendek yang menarik,
namun dirinya tidak bisa
karena di Van Lith
semuanya
terbatas.
Orang
tua
FR
menasehatinya
untuk
percaya bahwa sekolah di
Van
Lith
akan
membentuk FR menjadi
pribadi yang lebih baik.
orang tua FR melihat
bahwa Van Lith terkenal
sebagai sekolah yang

kemauannya,
FR
menceritakan
hal
tersebut kepada orang
tuanya

Orang
tua
FR
menasehatinya
untuk
percaya bahwa hasil
Van
Lith
akan
bermanfaat suatu saat
nanti.

Dukungan
sosial
dari Faktor
yang
orang
tua mempengaruhi
berupa
strategi koping
nasehat.

Perubahan
Peraturan sekolah yang kebiasaan
tidak memperbolehkan
siswa
kelas
X
membawa HP pada
awalnya
menjadi
masalah bagi FR karena
ia
merasa
bahwa
dirinya ketergantungan
dengan gadget.
Positive
FR merasa peraturan reappraisal
yang tidak mengijinkan
membawa HP membuat
lebih focus saat belajar.

Faktor penyebab
homesickness.

Emotion
Focused Coping.
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Bugdet juga gampanglah. Begitu
aku udah di Van Lith, kan
Desember tuh, terus Juni Juli
aku pulang kan, terus semua
temen-temenku tuh kaya yuk
main yuk, naik apa naik mobil,
ah udah jalan kaki aja gitu.
Kamu lihat bedanya temenmu
yang disini sama nggak disini
gitu? Ya bedanya setelah aku di
VanLith sama disini. Itu yang
bikin kamu lebih.. Sadar.. Ya
kayak bisa mensyukuri yang
kamu jalani sekarang ini kan
ya. He em, mungkin bisa hidup
sendiri gitu kan, terus bersyukur.
Ada lagi nggak? Em ya apa ya,
ada banyak kaya dikasih nasehat
gitu, jadi tuh baik kalo nggak
baik nggak mungkin sekolahnya
jadi baik. Maksudnya? Ya
kamu tuh di VanLith udah pasti
baik, percaya aja. Walaupun, em
kaya misalnya kaya kalo kamu
sekarang merasa gak baik pasti
ya ada gak ada cap nama
VanLith itu baik. Yang bilang
kaya gitu siapa? Ya orang tua,

baik.
seandainya
sekarang
FR
belum
merasakan manfaatnya,
mungkin suatu saat FR
baru akan menyadarinya.
Peraturan Van Lith yang
tidak memperbolehkan
siswanya membawa HP,
pada
awalnya
juha
memberatkan FR karena
ia merasa bahwa dirinya
termasuk orang yang
ketergantungan dengan
gadget. Namun lamalama FR merasa ia
menjadi lebih konsentrasi
dalam belajar.
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177
178
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193

kalo sekarnag kamu ngerasa gak
baik, kenapa nama skeolah
Vanlith itu jadi bagus gitu,
mungkin
kamu
belum
merasakan kebaikannya itu.
Emang kamu dinasehatin gitu
berarti kamu pernah cerita
apa gitu ke orangtuamu? Ya
kok aku terbatas disini, orangornag tuh pada buat video ya apa
ya menarik gitu kok aku merasa
ya nggak bisa gitu. Terus mama
papamu bilangnya kaya gitu?
He em. Itu juga berarti yang
bantu kamu menerima.. He
em. Ya kaya semua masalah tuh
bisa diatasi sendiri-sendiri. Yang
aku rasain beda banget sih ya
dulu ada hape tiap hari, aku tuh
tergantung banget, ya terus
selama ini aku berusaha gitu
kalo nggak ada hape kan ya mau
nggak mau. Jadi konsen
belajar gitu ya? He em. Terus
ngatur waktunya tuh jam 5
belajar ya belajar, dulu belajar
ya habis makanlah jam 7 ya beda
bangetlah mengatur waktunya.
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Kaya kalo misalnya aku makan,
makan di restoran itu ya habis
makan cuci tangan udah beres
pulang. Kalo dulu tuh yang
masih santai dululah apa malesmalesan dulu habis makan,
sekarang mah abis makan ya
abis ini ngapain lagi, ngapain
lagi. Kalo aku pulang tuh kan
Cuma sehari dua malam, nah itu
aku niatin hari ini aku mau apa
ya, siangnya mau pergi sama
siapa, malemnya sama siapa. Oh
kalo kamu lagi pulang ke
rumah gitu? He em. Terus kalo
lama disuatu tempat tuh aku
Cuma mah pah ini aku Cuma
berapa hari lho, gitu aja sih. Biar
bisa kemana-mana gitu ya? He
em biar efektif. Ada lagi nggak
bedanya, tadi kan kamu udah
menyebutkan
beberapa
perbedaannya Rio yang dulu
sebelum masuk asrama sama
yang sekarang, selain bisa
ngatur waktu terus jadi kaya
apa ya, ya mengatur waktu itu
tadi ya intinya. Mandiri. He em

Menurut
FR
sistem
belajar mengajar di Van
Lith sangat serius. FR
memberi contoh, misal
dalam
satu
mata
pelajaran ada dua jam
pertemuan isinya hanya
belajar
terus.
FR
membandingkan dengan
cara belajar di SMPnya
dulu yang banyak latihan
soal
sehingga
menurutnya lebih santai.
Mengalami
adanya
perubahan pola belajar
ini
FR
mengaku
berdampak pada nilai
akademiknya.
FR
mengaku
mengalami
kesulitan dalam bidang
akademik
karena
ia
merasa
tingkat
kesulitannya
semakin
meningkat.
Memasuki
kelas dua ini, FR

Perubahan
Ada perubahan iklim kebiasaan gaya
belajar di Van Lith dan belajar
di SMPnya dulu. FR
merasa di Van Lith
sistem
belajarnya
sangat serius.
Perceived
Perubahan gaya belajar control yang
dan
meningkatnya rendah
kesulitan mata pelajaran
membuat
FR
mengalami
masalah
nilai
Planfull
Menatasi
masalah problem
akademik terkait nilai, solving
sekarang
FR
mengganggap
bahwa
setiap hari adalah UTS
sehingga
ia
harus
belajar setiap hari.
Dukungan
Terkait
masalah sosial
dari
akademik, orang tua FR orang
tua
menasehatinya
untuk berupa nasehat

Faktor penyebab
homesickness

Aspek kognitif
homesickness.

Problem focused
coping

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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kaya gitu ada lagi nggak? Apa
ya? Lingkungan sekolah juga
menurutku
serius
banget.
Maksudnya? Ya kalo belajar
serius gitu. Dua jam pelajaran
tuh ya belajar terus, kalo dulu
kan dua jam pelajaran satunya
belajar satunya soal, latihan soal,
kaya lebih santai, lebih yaaa kalo
disini kan lebih serius gitu
sekolahnya serius banget, kamu
kalo ini ya tangung jawabmu ini
ini ini ini, lebih serius. Tadi tuh
kalo perbedaan dulunya kamu
bilang di SMP belajarnya
kaya gitu sekarang jadi serius
gitu kamu sempet mengalami
masalah gak? He em. Nilai. Oh
bermasalah ke nilai gitu? Iya
kan dari SMP ke SMA naik,
terus susah banget, dari kelas 1
ke kelas 2 aja susah banget
penjurusannya.
Meningkat
kesulitan yang kamu hadapi?
He
em.
Caramu
untuk
mengatasi itu kaya gimana?
Eee aku sejak di kelas 2 ini
nganggep kaya setiap hari tuh

menganggap
bahwa membiasakan diri rutin
setiap hari adalah UTS, belajar.
sehingga ketika ia tidak
belajar setiap hari maka
nilai UTSnya akan jelek.
FR
bercerita bahwa
papanya
pernah
menasehatinya
untuk
membiasakan
diri
membaca materi yang
besok akan dibahas di
kelas.
Tidak
perlu
dihafalkan, yang penting
sudah dibaca, sehingga
ketika
guru
menyampaikan
materi
tersebut maka FR sudah
memiliki
gambaran.
Harapannya
adalah
ketika
menjelang
ulangan, FR tidak perlu
lagi
terlalu
belajar
dengan keras.
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UTS, jadi kalo misalnya kamu
nggak belajar UTS mu jelek
gitu. Pokoknya tiap hari
misalnya besok ada kimia,
fisika, pokoknya setiap hari tuh
ada ipa dan ipk, semuanya itu.
Kemaren kan sebelum kesini
papaku bilang, kamu tuh kamu
nggak usah belajar banget kalo
mau ulangan, tapi sebelum di
apa sebelum bab itu dibahas
kamu udah baca duluan. Nggak
usah diingetin pokoknya kamu
baca aja, besok kalo dijelasin
guru kamu udah punya pikiran
lebih, pengetahuannya udha
lebih daripada yang lain,
walaupun gurunya ngajarnya
gak jelas, tapi kamu udah punya
oh ini.. Udah ada gambaran?
Haa.. udah ada gambaran, tapi
ntar misalnya kalo pas mau
ulangan gak usah yang terlalu
baca buku, kamu belajar dai jam
7-9 terus udah tidur. Terus
nganggep apa, ya setiap hari tuh
UTS jadi ya mau nggak mau ya
harus baca. Yang kamu lakuin
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itu? He em. Dan berhasil? Iya.
Tadi kan kamu bilang dari
masuk SMP eh masuk kelas 1,
dari SMP ke kelas 1 SMA
naik.. Susah.. Maksudnya naik
level susah terus bikin nilai
kamu turun ya? He eh. Nah
dengan usaha yang tadi kamu
lakukan itu cukup meningkat?
Dikasih tau itu baru semester
dua. Maksudnya? Sebenernya
udah dikasih tau dari dulu tapi
semester dua baru sadar lagi.
Berhasil? Ya… Maksudnya
untuk mengatasi masalah itu
tadi ya. Iya. Ada lagi nggak
yang untuk itu tadi kaya
perbedaannya? Udah sih itu
lebih serius terorganisir aja.
Kalo kemarin ya ngomongin
soal homesick, sebenernya
siapa sih yang paling kamu
rindukan siapa atau apasih
yang sebenernya paling.. Aku
sih sebenernya paling kangen itu
kalo orang itu mama tapi kalo
apanya itu suasananya di rumah
tiap hari bisa ngobrol diskusi ini

FR mengaku bahwa ia
sering
merindukan
mamanya, karena ia
merasa
memiliki
kedekatan relasi yang
erat dengan mamanya.
Ketika sudah di Van
Lith, FR mengaku bahwa
ketika di asrama ia
sedang sakit, ternyata
mamanya di rumah juga
sedang sakit. Begitu juga
sebaliknya
ketika
mamanya
di
rumah
sedang sakit, FR yang
sedang di asrama juga
merasa sakit.
Selain
merindukan
mamanya,
FR
juga
merindukan suasana di
rumahnya,
seperti
kebiasaan
bisa
mengobrol
dan
mendiskusikan
segala
sesuatu dengan anggota
keluarga,
kebiasaan
setiap hari Minggu ke

Mama adalah
Orang yang paling FR figure yang FR
rindukan
adalah rindukan
mamanya karena FR
merasa ia memiliki
relasi atau ikatan yang
kuat dengan mamanya.
Memikirkan
Selain mamanya, FR kebiasaan di
juga
merindukan rumah
suasana
di
rumah
dimana
ia
bisa
mendiskusikan apa saja
dengan keluarganya dan
bisa pergi ke gereja
bersama.
Keinginan
Ketika
sedang untuk pulang
merindukan
ke rumah
keluarganya,
FR
berpikir untuk pulang
ke rumah.

attactment

Aspek kognitif
homesickness.

Aspek kognitif
homesickness.
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apa gini gini gini gimana sih ini
pelajarannya itu sebenernya
lebih ke suasananya kaya bisa
tiap hari minggu gereja bareng
terus habis itu bisa ngobrol
dijalan ya kaya gitu sih ya, tapi
kalo misalnya orang ya mama.
Kenapa mama? Emm karena..
oh waktu itu kan nggak tau
kenapa tuh kaya sugesti doang,
kalo mama sakit aku sakit, kalo
aku sakit mamaku sakit. Kaya
misalnya kemarin pas sakit asma
kan, terus kasih tau rumah aku
sakit ini ini ini ini terus mama
bilang katanya kemarin juga
habis opname dirawat gini gini
gini, kok bisa sama ya. Berarti
itu kan karena kamu deket,
emang deket daridulunya
kamu deket sama mamamu
sering cerita-cerita kaya gitu?
He em. Emm terus kalo apa
namanya, apa sih yang kamu
pikirkan tentang mereka dan
suasana
tadi
itu
tuh
maksudnya
kaya
kamu
kangen itu lho, biasanya

gereja bersama keluarga.
Setiap muncul perasaan
rindu
dengan
keluarganya, FR berpikir
ingin pulang saja, namun
ia merasa tidak bisa
karena keterbatasannya
di asrama.
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pikiran yang muncul itu apa?
Misalnya tadi sama mama,
saat kamu kangen sama mama
tuh pikirna apa yang muncul
gitu lho? Emm pengen pulang
hehehehe… Pengen balik gitu
ya? He em pengen balik lagi tapi
ya nggak bisa, terbatas gitu.
Terus kaya mikirin kebiasaankebiasaannya gitu? He em.
Kalo ada mama gimana kaya
gitu-gitu? He em. Ya kan setiap
ada masalah cerita gitu, sekarang
mau nggak mau ya cerita ke
temen gitu. Terus sekarang,
tadi kan kamu udah sempet
cerita tentang nilai-nilai kamu,
tapi bisa nggak diceritain lebih
lagi ya di sekolah kaya gitu.
Menurut kamu sejauh ini
kamu bisa mengikuti gak sih
pelajaran disini? Kaya kamu
ceritainlah kehidupan dikelas
tuh kaya gimana, disekolah
gitu. Maksudnya yang aku
rasain itu persaingannya keras
banget belajarnya, misalnya..
Temen-temen? He em, dapetin

FR merasa persaingan
yang
ketat
dalam
mendapatkan
nilai
diantara
temantemannya. Hal tersebut
sebenarnya membuat FR
tidak nyaman, karena ia
melihat teman-temannya
terkesan sampai harus
menjatuhkan orang lain
untuk mendapat nilai
bagus. FR merasa ada
pandangan di Antara
teman-temannya ketika
seseorang belajar sampai
tengah malam menjadi
kebanggan
tersendiri.
Selain itu, ketika akan
ada ulangan temantemannya tidak mau
saling
membantu
belajar. Padahal menurut
FR tidak ada ruginya

FR
merasa
ada
persaingan yang ketat
untuk
mendapatkan
nilai di antara temantemannya, sampai harus
menjatuhkan
teman
lain.
Dalam persaingan ketat
dengan
temantemannya
tersebut
membuat nya tidak
nyaman.

Iklim
persaingan
Aspek kognitif
dengan teman homesickness
 berpikiran
negative
tentang teman

?

Keterampilan
Persaingan
ketat memecahkan
diantara
teman- masalah
temannya membuat FR
terpacu untuk ikut
bersaing
untuk
mendapatkan nilai baik
supaya
tidak
ketinggalan.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping
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389

nilai, semakin malem orang
belajar
semakin
punya
kebanggaan
tersendiri
sebenernya. Tapi nggak tau
nilanya
gimana,
pokoknya
semakin dia belajar tuh orangorang temen-temen tuh udah
nganggep dia tuh pinter gitu.
Terus persaingannya tuh jadi
kaya kalo mau ulangan tuh eh ini
gimana
nanti
kira-kira
gambarannya, nggak dikasih tau.
Bukannya bantuin temennya biar
nilainya jadi bagus, kalo Tanya
eh ini gimana sih, ah elu
kemaren bukannya gak masuk,
masa nggak ngerti. Terus
ngajarinnya kaya yang Cuma
ngasal gitu. Oh kaya gitu? He
em, ada beberapa yang kaya
gitu. Ngerasa kaya ya gimana,
gimana aku, gimana aku nggak
ngerasa
bersaing,
gimana
pokoknya aku harus bersaing
kalo
enggak
aku
bakal
ketinggalan gitu. Tapi itu kan
berkaitan sama orang lain,
kalo dengan dirimu snediri

juga
membantu
menjelaskan materi ke
teman yang lain.
Dalam
kondisi
persaingan nilai diantara
teman-temannya tersebut
membuat FR mau tidak
mau harus ikut bersaing
untuk mendapatkan nilai
baik, supaya dirinya
tidak ketinggalan.
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kamu merasa kesulitan atau
merasa kaya aku bisa kok ya
meskipun dengan susah payah
tapi kaya lulus apasih KKM
ya? He em. Kesulitan aku
sendiri ya? He em jadi kaya
kesulitanmu tuh lho kaya
menghadapi tadi kan berat,
nah
itu
keyakinanmu
menghadapi itu tuh kaya
gimana? Emm.. apa misalnya
kaya semangatnya? Jadi kan
kamu menceritakan kaya
sama temen-temenmu kan
kaya persaingannya berat, nah
diluar persaingan itu. Kamu
tuh menghadapi kesulitan itu
tadi, kamu tuh merasa bisa
nggak sih? Yang aku rasain
sebenernya tuh kaya ee nggak
nyama, em kenapa sih kaya
harus bersaing banget gitu. He
em. Kenapa harus kejar-kejaran
nilai sampai menjatuhkan yang
lain gitu. Emang sampe
menjatuhkan orang lain tuh
kaya.. Misalnya sampe nggak
mau kasih tau gitu. Itu yang aku

Di
samping
ada
persaingan yang ketat
dengan teman-temannya,
FR sebenarnya memiliki
keinginan
untuk
membuat orang tua dan

Keinginan
FR memiliki keinginan yang
kuat Faktor
yang
untuk membuat orang untuk
mendukung
tuanya bangga dengan mebanggakan
strategi koping.
prestasinya.
keluarga
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rasain, padahal gak ada ruginya
juga. Tapi kalo misalnya ya itu
tadi, misalnya ya gak ada
persaingan diantara tementemenmu, dengan tadi kan
kamu bilang kesulitan disini
itu kan meningkat. Semakin
kamu ingin masuk kelas IPA
itu kan semakin susah kan,
berarti kamu harus berjuang
lagi. Tapi kamu punya
keyakinan nggak kalo kamu
tuh bisa ya menghadapi
kesulitan itu tuh melewati itu
semua? He em, aku ada
semangat pengen banggain
mama papa ataupun keluarga,
percuma dibawa kesini tapi
nggak bisa apa-apa, percuma
dibawa kesini kalo misalnya
sama aja kaya di rumah. Jadi
semangatku tuh untuk jadi yang
bisa banggain dan ya kamu tuh
kesini untuk cari ee cari prestasi.
Percuma aku kalo kesini malesmalesan, tidur, terus ntar study
dua baru ikut lagi belajar. Kaya
gitu ya? Berarti kamu punya

keluarganya
bangga
dengan prestasi yang
didapat di Van Lith. FR
merasa akan percuma
ketika
ia
sudah
disekolahkan jauh dari
keluarganya di Van Lith,
namun
ia
hanya
bermalas-malasan.

Beban tugas
FR mengaku selama ini FR mengaku terbebani
tugas yang di dapat dari dengan tugas-tugas di
sekolah
kebanyakan luar tugas sekolah.
adalah tugas kelompok,
membuat
laporan
eksperimen, dan lain-lain
tidak memberatkan FR.
Menurut FR, tugas yang
sebenarnya mengganggu
adalah tugas kegiatan
Sidang Akademi. Sidang
akademi adalah kegiatan

Faktor penyebab
homesickness.
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semangat itu buat semangat
itu yang kamu punya buat
menghadapi
kesulitankesulitan itu tadi? He em. Dan
berhasil?
Maskudnya
itu
cukup
menggerakkan
semangatmu buat belajar
gitu? He em. Ya walaupun
boleh bawa hape, agak setengah
seneng. Tapi kan jarang boleh
bawa hape? Yak arena jarang
jadi sering main hape, kan ini
besok udah gak ada hehe.. Ooo,
terus
kalo
tugas-tugas
disekolah, di asrama itu
gimana sih? Maksudnya ya
tugas di sekolah, tugas di
asrama.. Ya selama ini tugas di
sekolah
itu
kebanyakan
kelompok, kelompok. Entah
suruh buat makalah, suruh buat
em apa.. kaya aksi percobaan
gitu apasih namanya, ya kita
eksperimen, ntar kamu tulis apa
yang terjadi buat laporan.
Laporan pratikum gitu? He
em.
Sebenernya
agak
menggangu lagi itu KSA itu lho.

pengembangan di Van
Lith yang menurut FR
hanya
menambahnambahi tugasnya.

Menurut FR tugas-tugas
harian di asrama seperti
mencuci baju sendiri,
membersihkan
asrama

FR
merasa
tidak
terbebani dengan tugastugas hariannya di
asrama.
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Kenapa? Kan emang gitu
kegiatan sorenya kan? Ya ya,
maksudnya minggu depan aku
presentator, aku juga harus buat
makalah tentang ini gitu jadi
kaya nambah-nambahin buat ya
misalnya sehari sebelumnya
besok KSA oiya besok aku jaid
presentator. Tapi kan itu
penting juga kan? Iya. Ya
maksudnya kan dulu nggak ada
kaya yang di sekolah dulu kan,
tugas-tugas
sekolahnya
ini
yaudah gitu. Nggak ditambahtambahin gitu. Kan katamu,
kata kamu tadi meningkat
kesulitannya? Ya itu tadi kan
meningkat hahaha… hahahah..
ya di sekolah udah meningkat,
ditambah lagi. Kalo di asrama
gimana?
Sebenernya
aku
seneng aja sih di asrama, nggak
berat. Tugas-tugas di asrama?
Ya peraturannya, em kaya
misalnya peraturannya apa ya
emm, kalo kaya misalnya nggak
boleh nggak makan malem, terus
bilangnya aku udah kenyang

seperti
menyapu,
mengepel, dan lain-lain
tidak
membebaninya
karena ia senang bersihbersih. Biasanya FR
membuat jadwal mencuci
baju 2 minggu sekali,
namun untuk baju-baju
seragam ia cuci sendiri.
FR mengaku pertama
kali ia melakukan tugastugas hariannya seperti
mencucui
baju,
mengepel, menyapu, dan
lain-lain ia jadi ingat
pekerjaan
pekerjaan
mamanya di rumah setiap
hari sebagai ibu rumah
tangga.

planing
FR mengatur waktu
untuk mengejakan tugas
hariannya, contohnya
mencuci baju setiap dua
minggu sekali.

Problem focused
coping

Memikirkan
FR mengaku ketika kebiasaan
Aspek kognitif
pertama
kaali mamanya
di homesickness.
mengerjakan
tugas rumah.
harian di asrama ia jadi
ingat dengan kebiasaan
mamanya di rumah.
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tetep harus makan malam.
Nggak ada tugas-tugas berat.
Tugas pribadimu? Kaya nyuci
gitu-gitu? Oiya nyuci, biasanya
aku nyuci 2 minggu sekali tapi
itu udah di jadwal SA kan baju
putihnya udah nggak dipake kan,
sama hari Kamis. Itu kamu
nggak sempet, kamu udah
terbiasa melakukan itu? He
em. Dari dulu? Enggak, di SMP
nggak gini. Nah itu dulu terus
waktu kaya gitu pertama itu
gimana? Tapi aku tuh inget
mamaku bantu tuh setiap hari
ker, em maksudnya bersihin
ngepel, terus habis itu langsung
nyikat kamar mandi, terus habis
itu bersihin tempat tidur eh
bersihin sprei, cuci piring, itu
jam 11 apa 12 baru beres baru
bisa ngobrol gitu. Terus pas aku
nyuci-nyuci terus inget oh dulu
sama mamaku kaya gini. Jadi
nggak beban ya buat kamu?
Aku kan seneng bersih-bersih.
Nyapu, ngepel. Oke, berarti
nggak ada masalah ya kaya

FR pernah memiliki
pengalaman ketika pada
satu waktu ia memilki
banyak tugas yang harus
ia
kerjakan.
FR
menyebutkahn ketika ia
harus berdiskusi dengan
guru atau untuk minta
tanda tangan, latihan club
futsal, latihan Van Lith
Cheerleading, kemudian
ia harus mengambil
nametag untuk acara
Jalan Tiga Angkatan, dan
rapat
untuk
acara
classmeeting. Terkadang
ia merasa bingung karena
waktu jam bebasnya
hanya tiga jam. FR
memikirkan mana yang

Beban
dan
Ketika
memiliki tuntutan tugas
banyak tugas yang di sekolah
harus dikerjakan dalam
satu waktu m, FR
terkadang
merasa
bingung.
Planfull
Sebelum mengerjakan problem
semua
tugasnya, solving
biasanya
FR
akan
memikirkan hal mana
yang harus ia kerjakan
terlebih dulu dan mana
yang bisa ditunda.
Assistance
Selain
memikirkan seeking
sendiri mana yang lebih
dulu
ia
kerjakan,
terkadang
ia
juga
bertanya
kepada

Faktor penyebab
homesickness.

Problem focused
coping

Problem focused
coping.
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tugas-tugas di asrama. Tugas
di sekolah tadi ya yang emang
banyak. Tapi kamu sejauh ini
bisa mengatasi itu kan? He em.
Kalo banyak tugasnya gitu?
Misalnya gini, mau sekolah ada
ulangan biologi aku baca
sebentar. Terus kan aku harus
ketemu guru buat tanda-tangan
apa gitu, ntar kalo nggak ketemu
guru ya aku harus belajar apa,
udah terorganisir. Misalnya aku
ntar istirahat 1 makan, istirahat 2
makan, ntar apa, ntar sampe
asrama wah aku harus tanda
tangan dulu nih, semua udah di
ini sih ya. Pernah nggak sih
kamu kaya tugasmu numpuk
terus besok dikumpul semua
sampe.. Pernahhhhh. Misalnya
bukan Cuma tugas doang sih,
misalnya aku harus diskusi sama
guru soal ini, misalnya terus
habis itu e suruh buat lukisan
lomba gitu, maksudnya bukan
urusan sekolah tapi yang harus
aku kerjain. Terus aku pernah
kan suatu kali tuh empat atau

harus dikerjakan terlebih
dulu, mana yang bisa
ditunda dulu.
Dalam kondisi tersebut
biasanya FR juga akan
bertanya
pendapat
temannya tentang mana
yang harus ia kerjakan
terlebih dulu. FR merasa
dengan bertanya dengan
teman ia menjadi lebih
objektif dalam menyusun
prioritas mana yang
harus ia kerjakan. Dan
pendapat
temantemannya
bisa
memberikan
sudut
pandang
yang
lain
sebagai pertimbangannya
menentukan
langkah
yang harus ia kerjakan.
Ketika
sudah
mulai
mengerjakan satu persatu
tanggung
jawabnya,
biasanya
FR
akan
mengingat-ingat
lagi
mana yang belum ia
kerjakan.

temannya
untuk
mendapat jawaban yang
lebih objektif.
Ketika
sudah
mengerjakan
semua
tugasnya, FR terbiasa
untuk memastikan lagi
mana yang belum ia
kerjakan.
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lima tugas. Satu latihan futsal,
latihan TFC. Kedua harus ambil
nametag JTH. Ketiga tuh harus
DFC sama yang terakhir tuh
harus diskusi soal classmeeting.
Kadang-kadang bingung kan
waktunya Cuma 3 jam, apa yang
bisa ditunda, apa yang nggak
bisa ditahan, aku kan beberapa
kali nanya temen, ini aku yang
mana ya, terus katanya udah
tidur aja hahaha. Hahaha.. oh
jadi kamu kalo kamu kaya
gitu ketika banyak yang harus
kamu lakuin tapi waktu kamu
terbatas,
biasanya
kamu
nanya ke temen? Iya. Soalnya
kan pikirannya kan disitu kan
lebih bagus pikiran dari orang
lain kan. Bukan bagus sih,
kamu jadi punya sudut
pandang
yang
lain
maksudnya..
Yaa!
Sudut
pandang! Lebih nggak subjektif
kan. Misalnya aku kan nyuci kan
males, mau ketemu guru, terus
kata temen ketemu guru bisa
minggu lain, bisa minggu depan,
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614

bisa minggu depan, itu terus
bilang kamu mending nyuci aja
sekarang, lebih ada sudut
pandang itu. Sejauh ini dengan
bercerita begitu membantu
menyelesaikan
masalahmu?
Hem, terus kalo udah beres gitu
misalnya aku suka sewot, udah
selesai deng tadi, agak lega gitu.
Emm yayayaya… Iya kaya
misalnya yang tadi itu aku ingatingat terus nih selama expo aku
ingat-ingat ntar kalo udah malem
ini udha belum ya, oh iya ini
udah yang empat udah tinggal
satu. Berarti kamu kalo kaya
gitu larinya ke temen.. Iya.
Oke, nah tadi kan waktu
masuk disini tuh banyak
perubahan yang terjadi ya
dengan hidupnya Rio, dari di
SMP di rumah terus jadi anak
SMA di asrama dengan
banyak peraturan dengan
orang-orang baru kaya gitu,
kamu merasa mampu nggak
untuk
menyesuaikan.
Maksudnya kaya gimana sih

Sekolah
di
sekolah
berasrama
dan
menghadapi masalah dan
menemukan
banyak
perubahan yang terjadi
dalam
kesehariannya
awalnya membuat FR
merasa tidak mampu dan
berpikir untuk ingin
pulang ke rumah saja dan
tidak sekolah di Van
Lith. Menurut FR kalau
di Van Lith ia hanya
akan belajar mandiri, ia
berpikir kedepannya ia
juga tidak memiliki
keinginan kerja di tempat
yang jauh.
Namun sekarang ini, FR
merasa bahwa hal-hal
seperti itu, pikiran ingin
pulang,
menyesuaikan
diri dengan dinamika di
asrama hanya terkait
waktu saja. Ketika sudah

Masalah dan perubahan
keseharian
yang
ditemui FR di Van Lith
pada
awalnya
membuatnya
ingin
pulang saja.

Setelah
menjalani
proses di Van Lith
sampai saat ini, FR
berpikir
bahwa
penyesuaiaan di Van
Lith hanya tergantung
waktu.

Keinginan
untuk pulang
Tingkat
perceived
control rendah

Aspek kognitif
homesickness.
Aspek kognitif
homesickness.

FR
memandang
proses adaptasi
seperti
ungkapan bisa
karena
terbiasa.
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dulu cara kamu menyesuaikan
diri tu lho. Dulu tuh aku sempet
ngerasa duh aku pulang aja,
nggak enak disini gitu kan agak
ngerasa
kurang
mampu.
Porsinya ya kaya mandiri ah
udahalah ntar aku kerja juga
nggak jauh-jauh banget, terus
cara aku, cara.. Ya cara kamu
buat menyesuaikan diri disini
gitu lho. Kaya beradaptasi
disini. Sebenernya itu masalah
waktu aja sih ya, kalo udah
terbiasa dengan itu yaudah.
Belajar, dulu aku nggak terbiasa
belajar, tapi disini ya mau nggak
mau. Oke berarti lama-lama
karena terbiasa gitu ya? He
em. Terus tadi emm berarti
kamu
sudah
menemukan
temen-temen
kaya
yang
temen-temen deket yang biasa
kamu ceritain kaya gitu? He
em.
Pendapatmu
tentang
temen-temen yang deket sama
kamu tuh gimana maksudnya
mereka tuh temen seperti apa
sampe kamu bisa cerita ke

mulai terbiasa dengan
kehidupan
diasrama
maka tidak akan muncul
lagi pikiran semacam itu.

Ketika memiliki masalah
atau
ingin
bercerita
dengan seseorang, FR
biasanya akan bercerita
pada orang yang ia
anggap
sepemikiran
dengannya. FR bisa
melihat apakah seseorang
sepemikiran dengannya
dengan
melihat
keseharian
temantemannya.
Sebagai
contoh, ketika F harus
belajar namun ia merasa
malas, ia akan bercerita
pada temannya yang ia
anggap senang belajar,
supaya
temannya
tersebut menyarankan FR

Ketika
memiliki Assistance
masalah
FR
akan seeking
bertanya
untuk
mendapat
saran
temannya.

Problem focused
coping

FR
bertanya
atau
meminta pendapat pada
teman yang ia anggap
sepemikiran dengannya
dengan
harapan
jawaban temannya bisa
menguatkan niatnya.
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mereka gitu. Emm.. temen- untuk belajar dan tidak
temen yang, temen-temen yang malas lagi.
biasa aku ceritain itu biasanya
temen-temen yang sepikiran
sama aku. Misalnya aku nanya
temen ni ya misalnya aku males
belajar, pilihanya belajar, tidur
eh belajar, nyuci, atau apa gitu
pasti dia pilihnya yang belajar
gitu. Biasanya yang aku ceritain
itu temen-temen yang sepikiran
sama aku. Hobinya juga yaa
semangatnya juga sama untuk
belajar, gitu kan pasti dia bilang
udah kamu belajar dulu aja habis
itu kamu baru nyuci. Tapi kamu
tau itu darimana??? Kamu
tau kalo mereka… Sepikiran?
Ho oh. Kalo misalnya kaya tadi
misalnya belajar kan dia juga
sering belajar aku tau. Berarti
sebenernya kan kamu udah
tau ya, kamu menanyakan hal
yang jawabnya sebenernya
kamu udah hal yang kamu
pengen
tuh
lho
dari
jawabannya orang. Nah ya tapi
sebenernya misalnya belajar,
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terus ee explore ngambil apa,
kalo misalnya apa apa apa yang,
maksudnya kalo misalnya orang
yang, ornag yang nggak suka, ah
udah di asrama aja, ah udah
main hape aja, pasti dia udah
kamu nggak usah ngambil
nametag JTH, ntar suruh temen,
suruh orang lain aja ntar kamu,
misalnya aku nanya ke temen
yang olahraga ntar dah kamu
ikut futsal aja, gak usah ikut
TLC gitu. Sebenernya bukan
tentang belajar doang. Iya
bukan tentang belajar doang,
berarti kamu tuh nanya tapi
kamu nggak mau dapet
jawaban yang, misalnya tadi
ya
kamu
nyari
yang
sepemikiran
sama
kamu,
misalnya kebetulan kamu
sukanya belajar, emang kamu
seneng yang belajar gitu. Kan
kamu nggak mau kan nanya,
kamu berharap dapet jawaban
dari temenmu yang, udah
kamu belajar aja Rio, yang
menguatkan gitu. Dikuatkan
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niatmu. Ya… ya… Gitu nggak
sih? Ya sih, ya sih… Bener gak
sih? Ketika kamu nanya itu
kamu mikir ya se… Aku
mengharapkan satu jawaban itu.
Iya kamu udah mengharapkan
satu
jawaban
dari
pertanyaanmu itu lho. Kamu
tuh punya jawaban a,b,c,
kamu tuh berharap temenmu
tuh jawab dia a, karena kamu
memang pengen melakukan a.
padahal kamu enggak nanya
ke temenmu kan juga gapapa
kan. Tapi kamu nanya aja ke
temenmu.
Sebenernya,
sebenernya ya emang agak perlu
digituin
sih,
misalnya
sebenernya aku males ambil
nametag tapi
harus
kan,
maksudnya gitu kan kalo udah
dikejar-kejar gitu kan tapi males
tapi harus, makanya aku nanya.
Biar menguatkan niatmu lagi
gitu? He em. Tapi ada juga
misalnya sama-sama penting
semua terus bingung mau yang
mana jadi tanya. Itu e kaya kalo

FR mengaku bahwa ia
lebih senang berteman
dengan anak-anak yang
senang main keluar, atau
yang di Van Lith anakanak seperti ini tergolong
anak yang “kurang baik”.
namun terkadang FR
merasa teman-temannya
tersebut
sering
berlebihan
dalam
melanggar
peraturan
sekolah dan asrama.
Disitu, FR merasa ia
harus memiliki kontrol
diri
kapan
harus
bergabung
dengan
teman-temannya tersebut
kapan ia tidak perlu ikut.
FR merasa bahwa ia
harus memiliki batasan
untuk hal-hal yang ia

FR mudah bergaul dan Keterampilan
Faktor
yang
memiliki banyak teman. sosial
yang mempengaruhi
baik
strategi koping.
FR cenderung lebih Kecenderunga
senang
berteman n
dalam
dengan anak-anak yang memilih teman
suka
main
keluar
asrama (re: di Van Lith
anak-anak ini yang
sering
kabur
dari
asrama)
FR
merasa
ketika
teman-temannya mulai
melewati batas dalam
melanggar peraturan di
asrama,
ia
harus
memiliki kontrol diri
supaya
tidak
terpengaruh temannya.

Kontrol
diri Faktor
yang
yang
baik mempengaruhi
keterampila strategi koping
n sosial
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yang kemarin Kamis itu benerbener
bingung
semuanya,
misalnya kalo Cuma hari-hari
biasa tuh ya kaya Cuma
dikuatkan gitu. Emang hari
Kamis kenapa? Contohnya?
Iya contohnya, tadi tuh lho yang
futsal.. Ooo, yang tadi ada lima
kamu
punya
beberapa
tanggung jawab itu tadi? Iyaa
itu bikin pusing itu tadi hehe..
Yayayaa.. Ee, Rio, seberapa
dekat sih hubunganmu sama
temen-temen itu? Maksudnya
temen-temen di asrama. Emm..
Jelas nggak? He em, emm aku
tuh sebenernya punya banyak
temen yang emm nggak begitu
baik, tapi tuh emm ya aku tuh
dulu sebenernya temenannya
sama yang suka main-main
keluar, nongkrong yang nggak
Cuma belajar aja di rumah. Jadi
sebenernya aku suka temenan
sama yang kaya gitu tapi eemm
kadang mereka suka agak
kelebihan gitu. Jadi kapan aku
harus ngerem, kapan aku harus

anggap pantas ia lakukan
dan
tidak.
FR
menganggap
dalam
berteman
dirinya
fleksibel,
maksudnya
adalah ia bisa berteman
dengan siapa saja. FR
berpikir ketika ia sampai
menjauhi salah seorang
teman, ia merasa bahwa
suatu saat mereka akan
saling
membutuhkan.
FR bisa dekat dengan
teman-temannya di club
futsal, teman-teman di
club fotografi, dan lainlain.

FR fleksibel dalam Keterampilan Faktor
yang
berteman dan bisa sosial
yang mempengaruhi
masuk
ke
semua baik.
strategi koping.
kelompok pertemanan.
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udah nggak usah, kapan aku
harus dikit aja. Jadi mungkin
ikut tapi ntar kabur gitu yang
kaya gitu-gituan. Jadi harus ada
pembatasannya gitu, jadi ntar
mereka udah nyeleneh gitu ntar
main lagi sama yang disini. Ntar
kalo misalnya mereka mainmain ke Jogja, ikut yuk ikut.
Jadi temenannya agak fleksibel
sih aku sebenernya sama siapa
aja masuk. Soalnya mikirnya tuh
misalnya aku nggak deket,
misalnya musuhin dia atau
jangan temenan sama dia. Pasti
suatu saat tuh nanti aku ya entah
apapun, ntar aku nggak punya
uang pinjem lima ribu aja pasti
ya pasti ya gitu, kita bakalan
butuh dia kapanpun. Berarti
dalam
pertemenan
kamu
nggak, ya tadi kamu fleksibel
gitu ya. He em. Istilahnya
kamu nggak ada yang kaya
geng. Enggak. Sama ini terus,
terus sama yang lain jadi
nggak begitu deket, bisa
dibilang kamu malah bisa

Awal FR mengenal Van
Lith ketika ia masih kelas
empat SD. Ia menonton
video tentang Van Lith.
Saat itu FR penasaran
dengan sekolah Van Lith
itu seperti apa dan ia
bertanya
kepada
mamanya sekolah seperti
apa Van Lith itu. Pada
saat itu mama FR
menjelaskan bahwa Van
Lith adalah sekolah anakanak pintar.
Ketika sudah SMP kelas
tiga, dan mencari sekolah

FR mengenal Van Lith Ketertarikan
Latar belakang
ketika
SD
dan dengan
Van masuk ke Van
penasaran
dengan Lith
Lith
sekolah seperti apa Van
Lith itu.
Problem focused
Rasa
penasarannya Assistance
coping
dengan
Van
Lith seeking
membuat FR bertanya
kepada mamanya.
Menanggapi pertanyaan
anaknya, mama FR
mengatakan bahwa Van
Lith adalah sekolah
anak-anak pintar.

Dukungan
Faktor
yang
sosial
dari mempengaruhi
orang
tua strategi koping.
berupa
informasi.
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deket ke semua orang gitu.
Temen deket aku satunya anak
futsal, satunya anak footgrafi,
satunya anak apa gitu. Itu tadi
salah satu cara kamu biar
seimbang gitu ya hidup kamu?
He em. Soalnya aku juga butuh
dia kapan-kapan, atau dia juga
butuh aku gitu. Oke.. Em Rio
kalo misalnya tadi, emm apa
namanya dulu, kalo boleh
diceritakan lagi, kamu pengen
masuk Van Lith itu atas
kemauanmu sendiri atau ya
ada kaya dipaksa atau
disarankan orang lain ke sini?
Ya aku tuh sbenernya dari dulu
udah ada semangat pengen,
pengen baik gitu. Apa? Pengen
baik gitu, pengen nilainya baik,
pengen beda dari orang lain.
Maksudnya ya nggak segini aja,
pengen lebih lagi. Makanya aku
ah udahlah jangan di Bogor lagi,
pengen nyari yang beda gitu.
Terus kenal Van Lith itu dari..
Sebenernya dari dulu SD tuh
udah ada videonya, videonya

lanjutan FR mengaku
bahwa dirinya ingin
menjadi lebih baik, ingin
berkembang. Oleh karena
itu FR berpikir untuk
sekolah di luar Bogor.
Pada
saat
itu
FR
mendaftar di beberapa
sekolah
favorite
di
Jakarta. Pada saat FR
sedang mencari sekolah
itu,
papanya
menunjukkan
brosur
penerimaan siswa baru di
Van Lith. Hal itu
membuat FR mengingat
pengalamannya
ketika
kelas
empat
SD
menonton video tentang
Van Lith. Namun saat
itu, FR masih tidak
begitu
mengindahkan
tawaran untuk sekolah di
Jogja. Ketika itu FR ingat
bahwa
papanya
mengatakan jika FR
keterima sekolah di Van
Lith maka itu adalah

Ketika sedang mencari
sekolah
lanjutan
(SMA), orang tua FR
memberikan
brosusr
tenang Van Lith.

Dukungan
Faktor
yang
sosial
dari mempengaruhi
orang
tua strategi koping.
berupa
informasi.

Orang
tua
FR Dukungan
Faktor
yang
mengatakan
bahwa emosi
dari mempengaruhi
sekolah di Van Lith keluagrga
strategi koping.
mungkin adalah awal
kesuksesannya
dan
membuat FR ingin
sekolah hdi Van Lith.

Ketika akan tes di Van
Lith, orang tua FR
mengajarinya
belajar
dan memberikan trik
trik dalam mengerjakan
psikotes.

Dukungan
Faktor
yang
berupa
mempengaruhi
informasi dari strategi koping.
orang tua
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kelas 4 SD gitu terus aku tanya
sama mamaku ini si Van Lith ini
bagus nggak sih. Video apa?
Video Romo Van Lith yang
biasa buat retret retret. Oh iya
ho oh. Nah, ada di puterin dulu
di SM, SD ku dulu. Aku
langsung kaya ini tinggi banget
nih. Apa? Tinggi banget ini.
Bagus? Bagus banget he eh.
Terus aku nanya, tempat sekolah
orang-orang pinter. Terus aku
inget lagi aku pernah nanyananya itu pas aku udah di sini
malah. Jadi oh jadi mungkin aku
kesini tuh mungkin ada faktor
dulu tuh ada pengen ngejar
bagusan itu, pegen ngejar Van
Lith yang dulu katanya mamaku
ini sekolah-sekolah orang pinter.
Aku sempet nggak mau gitu kan,
karena jauh gitu kan. Males juga
kan di Jogja. Terus, pasti
bakalan baik gitu. Tapi awalnya
karena keinginanmu sendiri
gitu? He em. Ketika, berarti
kan SD gitu bisa dibilang
kamu udah kenal Van Lith

awal kesuksesan FR.
Setelah beberapa waktu
FR mulai memikirkan
untuk s. ekolah di Van
Lith
karena melihat
orang
tuanya
sudah
mendukung
untuk
sekolah disitu. Sampai
akhirnya FR mendaftar
sekolah di Van Lith,
orangtuanya
sangat
mendukung dan memberi
semangat. Orangtuanya
mengajari FR belajar
untuk mempersiapkan tes
di Van Lith, memberikan
trik-trik
untuk
mengerjakan
psikotes.
Sampai akhirnya saat
pengumuman siswa baru,
FR dinyatakan diterima.
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gitu ya? He em. Tapi masih
kaya yaaaa.. Kamu ngambil
keputusan itu SMP kan? He
em. Waktu SMP kamu mau
lulus SMP itu lho kelas 3, terus
kamu ah aku mau sekolah di
Van Lith aja, itu kaya idemu
sendiri
yang
pertama
mencetuskan
itu
di
keluargamu atau ada orang
tuamu menyarankan.. Aku
pengen.. Aku sebenernya udah
daftar 4 SMA, 2 itu International
School,
terus
isinya
itu
olimpiade,
orang-orang
olimpiade semua kan. Terus
yang kedua itu Kanisius Jakarta,
itu saingannya seribu berapa
yang diterima Cuma 100, 200.
Dah itu lengser. Nah terus Van
Lith. Nah sebenernya aku nggak
secara khusus sih, aku pengen ke
Van Lith gitu enggak sih. Tapi
ee pertamanya ditunjukin kan
sama papa di Mall, terus aku
lihat tesnya IPA, IPS, Bahasa
Inggris,
Bahasa
Indonesia,
Matematikan kan lima kan.
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Biasanya kalo di SMA yang lain
tuh kalo kamu ambil IPA tuh
IPA,
Matematika,
Bahasa
Indonesia atau Bahasa Inggris,
tiga. Terus ini aduh ada lima,
aku nggak keingetan yang pas
kelas 4 SD. Udah terus udah ya
pa, makasih ya pa. Masih agak
nunda-nunda. Terus yakin kamu
mau disini aja? Terus.. Disini
aja mana? Di Bogor aja. He
em. Maksudnya apa kamu nggak
pengen kemana, terus papaku
bilang kalo kamu keterima disini
kayanya ee awal kamu bakal
sukses gitu. Nah itu, terus aku
kaya.. Maksudnya di Van Lith
ini ya? He em. Apa aku masuk
sini aja ya, orangtuaku juga
mendukung aku masuk ini.
Sampe malemnya tuh ngajarin
kamu apa yang nggak bisa,
belajar yang psikotes itu loh. Iya
belajar. Em yang tes IQ ituuu..
Ya.. Nah, kamu kalo kaya gini
nggak usah liat soalnya, liat
jawabannya aja langsung. Jadi
yang trik-trik yang kaya gitu. Ya
150
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di dukung, trus besok paginya di
anterin, terus yang di ayo ayo
semangat, gitu. Eh nyatanya
keterima. Berarti keinginan,
tadi tuh berarti awal masuk
sini tuh keinginan sendiri
yang.. Didukung. Didukung..
Papa tuh cuma nyaranin doang,
soalnya tuh percuma kalo
nyaranin terus aku terpaksa mau,
eem bukan nyaranin tapi kaya
nyuruh terus aku terpaksa mau.
Kaya merekomendasikan aja
kan? He em. Tetep yang
ngambil keputusan ya kamu.
He em, sebenernya yang aku
mau tuh malah ke dua sekolah
sebelumnya, terus pa aku pengen
ke sekolah ini, terus papaku kaya
ya
mungkin
udah
tau
kemungkinannya berapa persen.
Terus ya ayok kita berangkat
kita ambil formulirnya. Daftar
juga waktu itu? Udah tes
malah, tapi nggak keterima.
Sama yang di SMA, kan SMP
ku Regina Pacis, nah ke
SMAnya juga keterima tapi

Ketika awal di Van Positive
FR mengaku bahwa Lith, FR merasa lebih thoughts about
sampai
saat
ini cocok dengan teman- home
sebenarnya ia merasa temannya di Bogor
lebih
cocok
dengan
teman-temannya
di FR menceritakan periha assistance
Bogor. FR menceritakan ia merasa lebih cocok seeking
hal ini dengan mamanya, dengan temannya di
ia
bertanya
kenapa Bogor
dengan
sampai saat ini ia merasa mamanya.
lebih
cocok
dengan
teman-temannya
di Orang
tua
FR dukungan
Bogor, kenapa ia tidak mengasehati
bahwa sosial berupa
bisa langsung merasa ketidacocokan dengan nasehat
dari
nyaman dan nyambung teman baru ini hanya orang tua
dengan teman-temannya karena penyesuiaan.
di Van Lith.
Menurut pendapat mama FR menemukan hal positive

Aspek kognitif
homesickness.

Problem focused
Coping

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.

Emotion
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nggak aku ambil juga. Terus
tadi kamu bilang ya biasa ya
berarti agak waktu udah
keterima, seneng, masuk sini,
agak agak ada penyesalan
dikit gitu. Emm ya enggak,
sebelum, sebelum kesini. Oh
sebelumnya.. Ya kalo disini sih
ya ada beberapa kali gitu suka,
tapi ya aku bilang ah ini pasti
bakal baik tapi nggak tau kapan
nanti kan. Tapi kan kalo sebelum
kesini mau dibatalin kan udah
bayar banyak. Hehehe.. Oke
berarti kan ketika dulu kamu
mau masuk kesini, ketika
kamu
memutuskan
buat
yaudah keterima di Van Lith
berarti aku yaudah masuk
Van Lith aja jadi anak
asrama. Berarti kan ada
temen-temen
yang
kamu
tinggalkan
disana,
pergaulanmu dulu mungkin
temen-temen yang sesuailah
hobinya sama kaya kamu kaya
gitu. Nah terus sekarang,
sekarang ini, yang kemaren-

FR, hal ini dikarenakan
adanya perbedaan cara
mendidik anak disetiap
kota. FR yang sejak
kecil, TK, SD, sampai
SMP tinggal di Bogor
dan berteman dengan
teman-teman
yang
relative sama oleh karena
itu FR merasa sangat
cocok dengan temantemannya di Bogor.
dinasehati seperti itu oleh
mamana membuat FR
berpikir
bahwa
hal
tersebut
mungkin
bermanfaat bagi FR
karena bisa berteman
dengan orang-orang baru.

FR memiliki pengalaman
ketika ia sudah lama di
Van Lith dan ia pulang
ke
Bogor
bertemu
dengan
teman-teman

positif
dari reappraisal
pertemananya di Van
Lith
bahwa
ia
menambah teman baru.

focused Coping.

FR menjalin relasi Maintaining
dengan
teman- attachment
temannya di Bogor
dengan bertukar kabar
melalui pesan singkat.

Aspek perilaku
homesickness.
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kemaren sampe sekarang ini,
ada gak sih, gimana sih
usahamu
buat
menjaga
hubunganmu sama mereka?
Yang di sini atau yang di sana?
Yang di sana. Yang di sana, aku
sebenernya lebih srek sama
temen yang di sana sih. Soalnya
aku nanya kenapa kan, aku kan
nanya ke mama kan, kok, waktu
itu, sama papa juga pas ke sini,
kok kayaknya nggak enak ya,
maksudnya kok nggak langsung
srek ya, kok nggak pas ya kalo
di sini. Terus ya itu sebenernya
cara didikan di kota ini sama di
kota berbeda-beda kan, misalnya
dulu kan aku TK nya sama, SD
nya sama, SMP nya sama,
gurunya sama, temennya sama,
yaudah istilahnya juga sama ini
kenal sama ini. Terus begitu ke
sini beda, gimana ya, oh itu
mungkin karena faktor itu.
Terus, trus nanti emang kamu
misalnya kalo ntar besar
temenannya sama yang samasama aja? Terus yaudah

lamanya, ada saat ketika
FR juga merasa kalau
jadi kurang nyambung
dengan teman-temannya
lama ini. FR berpikir
mungkin ini karena mulai
berubah lagi kebiasaan
mereka.
Namun FR mengaku
sampai saat ini ia masih
menjaga relasi dengan
teman-teman
lamanya
dengan bertukar kabar
melalui grup chating.
Ketika ada teman yang
ulang
tahun,
ia
mengucapkan
melalui
pesan singkat ketika suda
mendapat handphone.

153

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006

akhirnya gapapa, akhirnya oh
gini ada sisi lainnya gitu, ada
suka gitu. Itu tadi kaya
nasihatnya orangtuamu waktu
kamu bingung kok kaya lebih
nyaman ke mereka gitu? He
em. Kalo untuk jaga temen baik
di sana sempet ada beda juga
kaya kalo misalnya SMP itu kan
aku biasanya segini, terus aku
udah sampe sini, terusa yang di
sana itu mungkin udah dididik
beda lagi sama yang aku
sekarang
gitu.
Gimana?
Misalnya aku kan sekarang
kebiasaan selama SMP kan,
terus aku pindah ke sini. Nah
begitu aku pindah ke sini, terus
aku pulang tuh beda lagi. Sama
mereka? He em. Sempet beda.
Jadi agak kurang nyambung
gitu maksudnya? Em iya.
Lebih kurang nyambung sama
daripada yang di SMP waktu
aku masih disana. Terus, terus
ya udah oh ternyata emang
kebiasaan untuk ngomong tuh
beda-beda. Tapi kalo kaya

FR mengaku bahwa
dirinya lebih senang jika
memiliki
banyak
kegiatan
atau
menyibukkan
diri.
Karena ketika ia tidak
memiliki
kegiatan,
semisal pulang sekolah
ke asrama dan temantemannya masih ada
acara
di
sekolah
membuat FR merasa

FR
lebih
senang
memiliki
banyak
kesibukan,
karena
ketika tidak memiliki
kegiatan ia akan merasa
kesepian.

Suppression of Problem
competing
Focused Coping.
activities
(Carver)

Kebutuhan
Jika memiliki waktu untuk
luang
FR
akan beristirahat.
memanfaatkannya
untuk beristirahat.

Need of
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sampe saat ini kamu masih
sering kontak-kontakan sama
mereka gitu gak? Masih,
sering. Misalnya ulang tahun,
selamat ulang tahun ya. Masih
baik kok, masih menerima
malah. Tapi sering itu nggak,
apa sih, maksudnya intens gitu
nggak. Seberapa intens kamu
berkomunikasi
menjaga
hubungan. Kalo sekarang tuh
masih ada grup SMP yang dulu.
Grup seangkatan atau kaya
cuma temen gengmu gitu? Ada
kelas, ada yang temen futsal,
angkatan juga ada tapi nggak
rame. Nah itu mesi aktif ngobrol
gitu, masih ini ini ini itu
ngobrol, terus aku sering eh
kapan main futsal bareng yuk,
yang De Britto juga itu kan, ntar
aku ke De Britto gitu. Terus
ketemu? Besok kan, masih
besok. Oiya ya. Hahaha..
Berarti, em, tapi nggak ada
kan setiap kamu dapet hape
terus kontek-kontekan sama
mereka gitu enggak kan ya?

kesepian di asrama dan
merasa
tertinggal.
Namun
ketika
ia
memiliki waktu luang,
FR
akan
memanfaatkannya untuk
beristirahat, atau sekedar
keluar asrama untuk
membeli perlengkapan
atau hunting foto kalau ia
merasa bosan.
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1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

Enggak. Biasa aja kan ya pas
ada kesempatan aja gitu?
Heem, jadi ada yang ngomong
gitu sok-sok rame gitu. Terus
Rio kamu kalo lagi jam bebas
gitu apa sih yang kamu
lakuin? Emm aku sebenernya ee
kalo disuruh pilih pengennya
istirahat, satu. Kedua, kalo
nggak bisa istirahat ya tugasku
yang lagi ada, soalnya minggu
lalu kan ada JTA dan lain-lain
itu kan. Kalo misalnya gak mau
expo kan ada lagi. Terus kalo
ekskul gitu kan pernah aku tiga
minggu apa satu bulan itu aku
nggak keluar setiap Kamisnya.
Hari Kamisnya nggak keluar.
Cuma hari Minggu ke gereja
terus habis itu keluar sebentar.
Kalo hari Kamisnya itu aku
nggak keluar soalnya aku futsal,
terus biasanya club-club kan hari
Kamis.
He
em.
Terus
kebanyakan nggak bisa sama
diriku sendiri sih, maksudnya
nggak bisa santai istirahat ya
beres-beres lemari atau apa gitu

Awal FR tinggal di Memikirkan
asrama,
ia
sering kebiasaan di
Ketika
merasakan membayangkan
rumah.
homesick, menurut FR kebiasaannya ketika di
karena dipicu beberapa rumah.
hal. Pertama, di awal
ketika FR tinggal di FR mengaku bahwa Perubahan
asrama, ada perbedaan kebiasaannya di rumah aktivitas
rutinitas yang terjadi. FR dan rutinitas yang ia
membayangkan
jalani di Van Lith
kebiasaannya ketika di sangat berbeda.
rumah sedang melakukan
kegiatan tertentu. Selain FR merasa merindukan Memikirkan
itu,
FR
merindukan moment pulang sekolah kebiasaan di
perjalanannya
pulang sewaktu SMP naik rumah.
sekolah naik angkot angkutan umum karena
bersama
teman- hal tersebut ia habiskan
temannya. Menurut FR bersama
temandalam perjalanan pulang temannya.
tersebut
FR
adalah
moment-moment ia bisa FR merindukan teman- Memikirkan
menghabiskan
waktu teman lamanya yang ia tentang orangdengan
teman-teman rasa
paling
cocok orang
yang
baiknya, bisa bercerita dengannya.
ditinggalkan.
tentang banyak hal. FR
membandingkan teman- Meskipun di Van Lith Merasa
teman lamanya dengan FR memiliki banyak kesepian.
teman-temannya di Van teman, namun ia merasa

Aspek kognitif
homesickness

Faktor penyebab
homesickness

Aspek kognitif
homesickness.

Aspek
emosi
homesickness.

Aspek
emosi
homesickness.
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1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090

sih. Tapi kamu menikmati itu?
He em. Aku malah lebih seneng
sibuk, misalnya aku pulang
sekolah nih, kan jam 2.15 wah
kok sepi nih asramanya pada
ngapain, jadi merasa sepi
tertinggal gitu, misalnya mereka
panitia apa, makanya aku lebih
seneng sibuk. Tapi kalo udah
sibuk
nanya.
Hehehehe…
Hehehehe.. Okee, berarti kamu
jarang,
kamu
selalu
memanfaatkan
waktu
luangmu, eh jarang punya
waktu luang deng ya berarti
ya. Iya.. tapi kalo sekalinya
punya tidur. Kalo misal ada
waktu yang ini ya, kamu lebih
milih buat istirahat? Keluar
tuh paling kaya kalo bosen,
maksudnya masa seminggu ini
aku nggak keluar, kan aku butuh
refreshing atau misalnya aku
butuh foto-foto apa gitu, aku
keluar gitu aja sih. Nggak ada
keluar yang untuk senengseneng gitu yang untuk ngabisin
waktu gitu enggak. Oh yayaya

Lith yang FR rasa ia belum
menemukan
lebih sepemikiran dengan teman yang cocok
teman-temannya
di dengannya.
Bogor. Selain itu FR
mencontohkan perubahan
perbedaannya ketika ia
masih di Bogor dan
ketika ia sudah di Van
Lith misalnya ketika ia
mengikuti
kegiatan
retreat, ketika di Bogor ia
ingin
segera pulang
untuk istirahat. Namun
ketika di Van Lith,
selesai kegiatan FR harus
memikirkan
mencuci
baju, dan tugas tugas
lain.

Kebutuhan
untuk memiliki
teman baik di
tempat baru.
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1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118

oke. Terus, kalo ngomongin
soal
homesick.
Biasanya
apasih yang menyebabkan
kamu mengalami hal itu,
kangen rumah. Dulu? Ya pas
kamu mengalami itu kapan,
mungkin aja pas kamu ini
terus homesick udah. Tapi pas
kamu mengalami itu, dipicu
apa? Karena apa gitu lho.
Disebabkan? Eemm kalo itu tuh
dulu awal-awal beda banget kan
misalnya jam segini aku bisa
tidur atau bisa apa di rumah
dulu, misalnya tuh em ini, dulu
tuh waktu perjalanan pulang
sekolah, jadi dari sekolah ke
rumah kan ada perjalanannya itu
kan. He em heheh ya iyalah
haha Itu tuh maksudnya tuh
jauh ada jaraknya gitu kan beda
kan sama di sini. Itu tuh
homesick sama temen gitu. Dulu
tuh aku bisa main futsal dulu,
bisa di jalan seangkot ceritacerita, sekarang cuma segini,
maksudnya tuh gimana ya. Di
perjalanan itu aku tuh dimana
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1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146

aku bisa ngobrol lebih gitu lho
sama temennya. Kalo di sekolah
kan kalo istirahat doang gitu
atau di kelas. Tapi kalo di sini
tuh apa, kaya homesick, pengen
ngobrol sama temen-temen yang
dulu tuh yang se, se ini,
sepikiran, yang se, se, kalo
sekarang tuh bingung gitu
apalagi kan kaya beda dari
mana-mana gitu. Aku pengen
temen
yang
dulu
gitu
sebenernya. Tapi masa sampe
sekarang kamu belum? Emm
ya udah lebih ini, tapi aku belum
ada temen yang misalnya deket
banget yang kemana-mana sama
dia, terus apa-apa sama dia,
curhat yang setiap hari sama dia
gitu enggak, yang terlalu
sepikiran banget kaya dulu gitu
nggak ada. Belum ada. Heem.
Tapi kan kamu tadi di awal
bilang kamu modelnya lebih
fleksibel
gitu
kan
ya.
Bayanganku tuh kamu emang
orang yang seperti itu, iya
kan? He em, tapi masih kurang,
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1147
1148
1149
1150
1151

masih agak kurang gitu. Oh
yayaya. Kurang sehati juga gitu.
Itu karena kamu kaya gitu
berarti karena kamu belum
menemukan
kan?
Bukan
karena kamu modelnya yang
kaya gitu kan? Ya, ya aku
fleksibel sama anak mana-mana
tapi belum pas banget gitu.
Yayaya.. Tapi deket juga. Ya
sebatas ya kamu bisa masuk di
pergaulan mana aja gitu kan
tapi
istilahnya
unutk
menemukan
temen
yang
bener-bener klik sama kamu
tuh disini sebenernya kamu
belum? He em. Terus kalo
misalnya ada apa ya, em retret,
apa retret gitu aku dulu bisa
seneng soalnya pulangnya itu
gampang nggak usah nyuci,
nggak usah apa. Tapi sekarang
yah harus nyuci baju-bajunya.
Kalo retret kan dulu aku seneng,
ya sekarang seneng juga. Tapi
kan harus nyuci bajunya yang
kotor kan pengen pulang enakan
di rumah. Hem, nah kalo
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misalnya kamu lagi kaya gitu
tadi, dulu ketika kamu
mengalami kaya gitu, itu kan
mengganggu kan ya. Nah
caramu untuk mengatasi itu
kaya gimana sih Rio? Emm
pertama aku ke warnet kan
telpon, terus tuh telpon halo apa
kabar, gimana ya gapapa disana
kan banyak temen. Emang
kamu cerita apa kok yang
ngangkat
telpon
udah
ngomong kaya gitu? Ya kan
kaya halo apa kabar? Iya halo
gimana disana? Bla bla bla terus
misalnya aku cerita di sini nggak
enak bla bla bla, terus ya nggak
papa kan emang baru baru kan
kamu, gitu ntar lama-lama juga
bisa kok. Papa bilangnya tuh
kamu nggak usah mikir rumah,
kami di sini baik-baik aja. Udah
kamu mikirin dirimu sendiri aja
supaya gimana supaya kamu
bisa betah di sana. Kamu nggak
usah mikir gimana papa entar
papa gimana, nggak usah
mikirin ntar mama sakit gimana,

Ketika
merasa Direct action
homesick hal pertama
Ketika
sedang yang FR lakukan adalah
merindukan
keluarga menelpon.
atau teman-temannya di
Bogor, hal yang pertama FR
menceritakan Assistance
FR
lakukan
adalah perasaan
tidak seeking.
menelpon. Ketika kelas nyamannya
selama
satu
belum tinggal
di
asrama
diperbolehkan membawa kepada orang tuanya.
HP,
FR
menelpon
mamanya di wartel. Kan Orang
tua
FR Dukungan
Di telpon ia menanyakan menasehatinya
untuk sosial berupa
kabar
keluarganya, tidak
perlu nasehat.
kemudian biasanya ia mengkhawatirkan
menceritakan bahwa di kondisi keluarganya di
asrama
tidak
enak. rumah dan meminta FR
Ketika FR bercerita untuk focus dengan
bahwa ia tidak enak sekolah di Van Lith.
tinggal di asrama, orang
tua FR menasehatinya Ketika
sedang
untuk tidak perlu terlalu mengalami homesick
memikirkan
keadaan FR juga terbasanya
rumah, karena semuanya menuliskan apa yang ia

Problem focused
coping.

Problem focused
coping

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.

Problem
Focused Coping.
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pokoknya kamu tinggal berdoa
aja, buat dirimu juga supaya
kamu bisa betah. Nasihatnya
kaya gitu? He em. Itu dulu
berarti kalo kamu lagi kaya
gitu kamu nelfon ke rumah
gitu? He em. Selain itu? Ada
lagi nggak, maksudnya apa
yang biasa kamu lakuin untuk
mengatasi itu? Aku suka nulis.
Nulis? Nulis apa? Nulis apa aja.
Diary gitu? Ya tapi nggak daily
gitu. Hari ini aku ngerasain kaya
gini gitu, terus ntar kalo aku
udah, misalnya kaya sekarang
baca tuh oh ternyata aku dulu
kaya gini ya, terus bisa
merasakan dulu tuh kaya
gimana. Oh kamu nulis gitu
juga? Iya terus habis udah nulis
aku bingung, ngapain sih aku
harus gini, ngapain sih aku harus
yaa.. Berarti melegakan ya
menulis itu? He em, itu udah
berapa halaman. Satu buku
sendiri aku nulis. Setiap kamu
mengalami itu? He em, setiap
setiap aku kangen lagi ya aku

baik-baik
saja.
FR
diminta untuk focus
bagaimana cara supaya ia
betah di asrama. Orang
tua
FR
juga
menasehatinya
untuk
banyak berdoa supaya
bisa kerasan tinggal di
asrama.
Selain
menelpon
keluarganya, FR juga
mengaku
bahwa
ia
senang menuliskan apa
yang ia alami dan
rasakan. Meskipun tidak
setiap
hari
FR
menuliskan hal tersebut,
namun
FR
biasa
menuliskan
hal-hal
penting dalam sebuah
buku miliknya. Dalam
buku tersebut FR biasa
menuliskan apa yang ia
alami,
bagaimana
perasaanya, dan hal-hal
penting lainnya seperti
target-target yang ingin
ia capai. Ketika sedang

alami dalam
buku catatan.

sebuah

Selama
proses Refleksi
menuliskan apa yang
sedang
FR
alami
menjadi moment untuk
merefleksikan apa yang
ia alami. Misalnya
ketika sedang memulis,
muncul pikiran kenapa
ia bisa merasakan hal
seperti itu dll.

ketika
homesick,
berdoa.

mengalami Turning
to Emotion
FR akan religion
focused coping.
(Carver, 1989)
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nulis itu. Tiap aku nggak betah
juga tulis, misalnya tiap aku
dimarahin guru juga aku nulis.
Tapi
nggak
harus
yang
berhubungan dengan itu juga
sih, tapi ya kebanyakan gitu.
Ya.. Perbedaannya gitu, ya
begitu nulis aku langsung kaya
bingung. Aku bingung ngapain
juga aku nangis-nangis. Bukan
nangis-nangis sih ya sedih.
Setelah kamu selesai nulis itu
tadi? He em. Itu emang kamu
terbiasa melakukan itu dari
dulu apa sejak di sini? Di hape
kalo dulu. Oh kamu emang
biasa nulis gitu? He em.
Nulisnya enggak Cuma tentang
yang gini-gini aja, nulisnya tuh
juga tentang ya ntar ke depan
aku mau apa. Nggak Cuma
selalu yang aku rasain, yang aku
impiin ya aku tulis semuanya.
Emang terbiasa ya dari dulu
ya dulu ada hape ya di hape
terus disini ya kamu tulis gitu?
He em. Ngetik sih dulu
kebanyakan di komputer. Haiya

menuliskan pengalaman
saat sedang homesick,
biasanya FR menjadi
berpikir kenapa ia bisa
merasakan hal-hal seperti
ini. Tulisan FR tersebut
pernah ia tunjukkan
kepada mamanya ketika
dia sedang pulang ke
Bogor.
Ketika sedang merasa
homesick,
FR
juga
biasanya berdoa kepada
Tuhan.
FR
berdoa
kepada
Tuhan
dan
memohon
supaya
menjaga keluarganya dan
menyampaikan
salam
rindunya.
Menurut
FR
ketika
sedang merasa homesick
ia jarang cerita dengan
teman-temannya karena
merasa tidak perlu.
Memiliki
banyak
kegiatan juga merupakan
salah satu cara FR
supaya tidak terlalu

FR sengaja mengikuti
banyak kegiatan supaya
tidak
terlalu
memikirkan
keluarganya.

Suppression of Problem focused
copeting
coping.
activities
(Carver)
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tentang
ada fasilitas kan kalo sekarang memikirkan
terbatas jadi tulis tangan? He keluarganya dan merasa
em. Bagus ya. He em ntar aku kangen.
gambar-gambar
tulisannya
supaya ntar bisa supaya jadi
misalnya dikelas tuh susah
yaudah aku gambar kelasnya
kaya gimana lagi di sekolah gitu.
Oh jadi dulu gini suasananya.
Misalnya aku lagi inget rumah
ya aku gambar rumahnya dulu.
Gitu. Lucu banget sih. Berarti
itu membantu ya. Trus kan aku
share ke mamaku, terus ohyaa.
Tulisanmu selama ini kamu
kasih ke mamamu? Aku bawa
bukunya pulang waktu itu. Iya?
Iya tapi belum baca semua udah
balik lagi sih. Emang itu isinya
apasih maksudnya nggak
terlalu pribadi gitu emang
yaudah. Ya kan tujuannya
emang untuk ke rumah. Oh
biar, itu kamu asosiasikan em
apa ya, buku itu kamu anggep
mamamu atau cerita? Emm ya
kalo aku kangen rumah kan,
misalnya aku gambar kan
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tentang rumah kan ada anggota
keluargaku.
Misalnya
aku
kangen ini ini ini ini ini,
misalnya dulu bisa sepeda
bareng kan. Yang kamu tulisin
kaya gitu? He em misalnya
kaya aku sebel sama ini ya aku
nulisnya kaya gitu, sama aku
sebel karena dia jahatin aku atau
apa gitu. Emm okay. Bisa di
share soalnya ya dishare itu.
Terus ada lagi nggak yang
kamu lakukan ketika tadi
kamu, selain kamu nelfon.
Berdoa. Kalo doa tuh aku
Tuhan, Tuhan bisa ngelihat
keluargaku di rumah, nggak tau
gimana semoga baik-baik. Terus
aku em keluargaku juga doain
aku di sini, kaya gitu. Selamat
malam,
sampein
salamku.
Manis banget hahaha. Terus
udah kaya gitu? Biasanya itu
kaya pas mau tidur gitu ya?
Iya. Selalu begitu. Ada lagi
nggak? Emm.. Cerita ke teman
gitu? Ya tapi sebenernya sih itu
kaya lebih ke hubungan sama
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keluarga gitu jadi ya kalo cerita
terlalu detail gitu aku kangen
mamaku, terus temenku tuh kaya
yang yaudahlah ya yaudah. Aku
tuh lebih mikirnya dulu tuh gua
bisa ini nih sepedaan sama
temen-temen sekarang kok
nggak bisa ya, sebenernya lebih
ke yang kaya gitu gitu sih.
Cerita ke temen-temennya
yang kaya gitu? He em.
Enggak yang aduh aku lagi
kangen nih sama mamaku,
enggak
yang
gitu-gitu?
Enggak, ya pastinya bakalan
kangen tapi kan enggak yang
cerita-cerita juga. Ya kan belum
tentu. Ya kan gimana ya kan
nggak harus di share banget kan
temenku jawabnya apa? Iya
kamu
yang
kuat
yaaaa..
Heheheh.. Ya kan nggak juga
heheh.. Ada lagi nggak Rio?
Emm nggak ada sih. Itu aja.
Kamu nggak, misalnya kamu
tadi bilang kamu seneng
berkegiatan itu termasuk
salah satu cara kamu..
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Melupakan. Iya? Iya. Sibuk jadi
em bukan melupakan tapi kaya..
Mengalihkan. Nah. Jadi nggak
terlalu kesitu kan, dulu kan
belum
ada
panitia-panitia.
Makanya jadi ini yaa.. He em.
Banyak luangnya, sekarang
sebenernya juga kalo ada waktu
udah nggak begitu mikirin. Ya
karena sekarang kamu udah
biasa melewati itu kan? He em.
Tapi dulunya kamu juga
melakukan
hal
itu?
Maksudnya
mencari
kesibukan yang lain? He em.
Buat.. Lupain. Mengalihkan
pikiranmu yang rumah rumah
doang itu tadi? He em. Berarti
bisa
dibilang
perasaan
perasaan itu bisa muncul
ketika kamu lagi selo gitu ya
nggak ngapa-ngapain gitu? He
em. Oke, udha gitu aja kamu
mengatasi homesickmu itu?
He em. Berarti tadi dari yang
biasanya
kamu
langsung
nelfon ketika kamu lagi
kangen, terus kamu nulis,
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terus.. Doa. Berdoa. Sama
cerita temen. Sharing. Tapi
nggak detail. Terus sama
mencari kesibukan. He em.
Menurutmu dari lima cara
yang baisa kamu lakuin ini,
yang
paling
efektif,
maksudnya
sangat
membantumu
mengurangi
homesickmu itu tadi yang
mana? Menurutku nelpon.
Terus nanti begitu aku dikasih
tau kalo dirumah nggak papa,
baik-baik aja, yaudah biasa aja.
Menurutku iya gitu, misalnya
lagi pengen denger suara dari
siapa, udah terobati gitu udah
lunas. Oke berarti nelpon ya,
kangen denger suaranya gitu
terus udah terobati gitu ya. He
em. Oke, terus Rio em
biasanya kalo kamu punya
masalah secara umum gitu
kaya kamu punya masalah
apapun itu kamu terbiasa
bikin rencana gitu nggak sih,
maksudnya kaya planning gitu
lho, apa kaya yaudah spontan

FR menilai dirinya selalu
memiliki rencana, dan
menyusun
rencananya
dengan baik. menurut FR
dengan cara tersebut ia

FR
terbiasa Planfull
merencanakan apa yang problem
akan ia lakukan supaya solving.
semanya
berjalan
dengan lancar dan
efektif.

Problem focused
coping.
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aja biasanya. Tau nggak sih
kaya model kamu anaknya
modelnya
kaya
yang..
Terstruktur? He em apa yang
bikin rencana dulu ini ini ini
ini atau yang udah jalani aja?
Kalo aku sendiri sih terstruktur.
Soalnya kalo terstruktur tuh
semuanya bisa dilakuin di waktu
yang sama, misalnya dalam
waktu 30 menit kamu harus
melakukan ini ini ini itu kan
lebih bisa. Kalo spontan itu
kamu ngelakuin hal a sampe
berapa menit habis itu ntar yang
b, belum tentu ntar yang c sama
d bisa dilakuin. Sebenernya yang
kaya gitu, kaya misalnya kalo
pas aku pulang ya ini pulang,
habis itu aku langsung ngobrolngobrol di jalan, terus pulang
diskusi tentang ya yang dirasain
itu, terus besoknya ke gereja
terus pulang misalnya cari
celana aku kurang celana gitu
lebih kaya gitu sih lebih efektif.
Biasanya, berarti kan kamu
orangnya cukup terorganisir

bisa melakukan beberapa
hal dengan tepat. Ketika
ia tidak memiliki rencana
atau
spontan
dalam
bertindak biasanya tidak
bisa mengestimasi waktu.
FR memberikan contoh
ketika ia pulang ke
Bogor, ia menyusun
rencana apa saja yang
ingin ia lakukan selama
di
Bogor
supaya
waktunya tidak terbuang
sia-sia. Namun ketika
rencana yang ia susun
tidak berjalan sesuai
rencana biasanya FR
akan
memikirkan
rencana lain.

Ketika apa yang FR Direct action
inginkan tidak berjalan
sesuai rencana, ia akan
memikirkan alternative
lain.

Problem focused
coping.
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ya. He em. Terbiasa bikin plan
plan gitu kan? He em. Nah
biasanya tuh kaya rencana
rencana itu berjalan kaya
sesuai rencanamu gitu atau ya
pernah miss gitu gak? Ya ada
mungkin karena waktu gitu
misalnya aku pengen jalan-jalan
kan pulang waktunya misalnya
nggak bisa, terus kendaraannya
terbatas atau misalnya ada yang
sakit gitu kan nggak bisa ya mau
nggak mau kan yaudah nggak
papa kita cari yang lain lagi.
Okedeh. Nah terus selama
kamu tinggal di asrama ini,
kamu pernah kaya sakit-sakit
atau kenapa gitu nggak?
Pernah sekali asma. Kalo dulu
dibawa ke dokter. Kalo sekarang
e yaudah masa kamu mau
dibawa ke dokter. Soalnya
menurutku sekarang nggak ada
waktu untuk sakit. Maksudnya?
Maksudnya tuh nggak ada waktu
untuk dirawat tiga hari sakit
nggak masuk sekolah karena
misalnya sakit batuk doang gitu.

FR mengaku bahwa ia
memiliki
riwayat
penyakit asma. Namun
ketika di Van Lith ia
justru
jarang
sakit,
karena FR menganggap
tidak ada waktu untuk
sakit. Menurut FR sakit
dan harus tidak sekolah
akan
membuatnya
ketinggalan banyak hal.

FR memiliki riwayat
penyakit asma, namun
ketika di Van Lith
penyakit asmanya tidak
pernah kambuh dan
jarang sakit.

Kesehatan
Faktor
yang
fisik membaik mempengaruhi
selama di Van strategi koping.
Lith.

FR memiliki pikiran
bahwa ia tidak boleh
sakit karena kalau sakit
ia akan ketinggalan
banyak hal.
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Enggak bisa gitu. Sehari itu
ketinggalannya banyak banget
ya? He eh menurutku tuh kaya
mama juga bilang kamu kok
nggak sakit-sakit sih sekarang,
dulu kamu asma 2 tahun. Yang
bilang gitu siapa? Mama papa.
Oh kamu nanya ke ini? He em,
eh enggak papaku nanya kamu
kok sekarang bagus nggak sakitsakit, dulu tuh 2 tahun itu emm
udah asma udah dibawa ke
rumah sakit satu bulan gitu kan,
terus langsung nggak ada waktu
untuk sakit lah hehe.. Hehe
berarti kalo asma itu kamu
ada asma gitu? He em. Tapi
disini malah nggak kambuhan
gitu ya, maksudnya enggak,
asma tuh kambuhan kan ya?
He em. Disini malah enggak?
Iya. Pikiranku sih yang enggak.
Nggak boleh sakit nggak boleh
sakit gitu ya? He em. Terus
begitu pulang sakit langsungan.
Iya? He em. Kecapekan kali
yang disini ya? Langsung
panas, tipes gitu. Ooo berarti

Keluarganya di rumah
juga pernah mengatakan
bahwa setelah di Van
Lith FR menjadi jarang
sakit-sakitan seperti dulu.
Padahal dulu FR pernah
dirawat hampir satu
bulan karena sakit asma.

171

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kalo kaya kesehatan itu kamu
disini malah jadi baik. He em.
Oke, terus apa namanya, tadi
Rio
balik
lagi
tentang
keyakinan kamu, soal tadi aku
bilang
kamu
bisa
menyesuaikan diri disini apa
enggak. Aku mau nanya lagi,
gimana ya, em kamu kan
menga.. kamu kan merasa
banyak hambatan yang kamu
alami, baik di sekolah, di
asrama, di sekolah tentang
pelajaran yang kamu bilang
semakin naik tingkatannya
juga
semakin
susah,
persaingannya juga semakin
ketat, terus di asrama juga
gak gampang kan hidup sama
orang-orang.. Beda.. He em,
sama
temen-temen
dari
berbagai
daerah
dengan
karakternya mereka masingmasing. Orang di rumah aja
sama sodara aja sering..
Berantem. He em, sering slek
padahal
itu
kan
satu
keturunan, ini beda-beda.
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Kaya gitu kamu sendiri
emrasa, apa ya, keyakinan
dalam dirimu sendiri itu lho
Rio, kamu merasa bisa nggak
sih? Ada keyakinan dalam
dirimu oya aku bisa, ada
ragunya kaya bisa nggak ya
bisa nggak ya, gitu? Nanya
kaya keyakinan gitu, seberapa
yakin kamu bisa selesai,
menyelesaikan studimu disini?
Emm aku tuh emm ya akhirnya
tuh pasti bisa tapi nggak tau
kapan, aku pasti bisa beradaptasi
tapi mungkin masih tahun
depan. Menurutmu
kamu
sekarang ini menilai dirimu
sendiri, disini kamu udah
cukup
bisa
beradaptasi
belum? Ya tapi belum ada
temen yang klik itu tadi. Tadi
itu ya.. He em, tapi aku udah
ngerti alur gitu oh caranya gini,
cara belajar mereka gini. Kalo
mau
dibilang, ini
zona
nyamanmu
bukan
sih?
Maksudnya orang punya zona
nyamannya ya. Dirumah dulu

FR merasa bahwa saat Keyakinan
ini ia belum bisa positif
FR merasa yakin jika beradaptasi di Van Lith,
suatu saat ia pasti bisa namun FR yakin suatu
merasa
benar-benar saat nanti ia pasti bisa.
nyaman di Van Lith,
meskipun ia tidak tau Menurut FR ia belum Keinginan
kapan. Menurut FR saat merasa bisa beradaptasi untuk
ini yang membuatnya degan baik karena berteman.
belum
bisa
nyaman belum
menemukan
karena
ia
belum teman yang cocok.
menemukan teman yang
cocok
dengannya.
Meskipun begitu FR
mengaku bahwa ia sudah
menemukan
alur
bagaimana harus bergaul
dengan teman-temannya.
FR mengaku meskipun
sekolah di Van Lith
bukan merupakan zona
nyamannya, namun FR
merasa bahwa ia merasa
nyaman di Van Lith
ketika
ia
memiliki

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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kan berarti.. Merasa nyaman..
eh disini itu kamu berarti
mengkategorikan dirimu itu
kaya oh ini aku lagi di zona
nyamanku
atau
enggak.
Prosesmu di VanLith selama
ini. Kalo secara zona ya nggak
nyaman, bukan yang ternyaman.
Tapi kalo di dalam VanLithnya
itu aku ngerasa nyaman ketika
bisa sibuk. Misalnya kaya bisa
ada di dalam ekspektasiku bisa
sibuk panitia bisa sibuk apa gitu
aku merasa kaya nyaman,
misalnya gimana ya tujuanku di
VanLith itu untuk ini gitu. Ya
tapi kalo secara keseluruhan
dibandingin yang dulu ya ini
bukan ternyaman. Oke deh.
Terus ini, menurut kamu kaya
tadi di dalam pergaulan,
menurutmu kamu orang yang
mudah bergaul nggak sih? Em
bergaul menurutku lebih mudah,
em maksudnya aku lebih mudah
bergaul sama yang punya
hobinya sama. Misalnya dia
hobinya game, terus aku nggak

banyak kegiatan.

Ketika akan menjalin
relasi dengan orang
Dalam pergaulan FR baru, FR akan berusaha
merasa dirinya lebih mencari
kesamaan
mudah bergaul dengan dengan orang tersebut.
seseorang yang memiliki
hobi yang sama. Ketika FR ingin berteman
akan menjalin relasi dengan kakak kelas
dengan orang baru, FR supaya
dirinya
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begitu suka game. Terus ya cari
gimana supaya kita sama, em
sama-sama nggak bisa mate, nah
aku bergaulnya dengan cara itu
tentang game kan soalnya nggak
ngerti. Tapi untuk masuk ke
orang baru, misalnya nih tadi
kaya kamu kenal nggak sih
sama kakak-kakak tingkatmu
kaya gitu? Yang kaya berani
nyapa, ya disini kan emang
harus
nyapa
ya
kaya
kebiasaannya. Cuma kan apa
ya.. Berani deket gitu? He em,
he em. Kaya yang nyapa
bukan sekedar nyapa tapi
kamu emang pengen nyapa
gitu. Emm yaa.. pengen deket
sama kakak kelas kan supaya ya
misalnya ntar organisasinya
sama kan ntar bisa klop, ntar
bergaulnya kan nggak kaya sama
temen-temennya aja, kalo sama
kakak kelas kan nanti kaya bisa
kamu nanti jadi ketuanya ya kan
yang punya peran penting tuh
kakak kelasnya kan. Kaya
misalnya HVL tahun lalu kan

akan berusaha mencari berpeluang untuk diajak Keterampilan
kesamaan dengan orang bergabung
dalam sosial
tersebut.
kepanitiaan.
FR
juga
memiliki
keinginan untuk bisa
bergaul dengan kakak
kelas, karena menurut FR
dengan bergaul dengan
kakak
kelas
dirinya
memiliki peluang untuk
diajak bergabung dalam
suatu kepanitiaan. Hal ini
dikarenakan
biasanya
yang
menjadi
koordinator dalam acara
di sekolah adalah kakak
kelas.
FR
mengaku
caranya mengakrabkan
diri dengan kakak kelas
juga dengan cara mencari
kesamaan antara mereka.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.

175

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kaya misalnya aku deketnya
sama ketua apa orangnya yang
keamanan, pasti ntar aku
masuknya yang seksi keamanan
kaya gitu. Tapi kamu bisa buat
deket sama mereka? Ya aku
nyari
yang
sejalan.
Kesamaannya itu tadi ya? He
em, misalnya kan aku suka
olahraga kan nah terus mas ini
gimana sih, nah misalnya apa ya,
misalnya mas dulu badminton
ya, ya yang kaya gitu-gitu. Atau
kaya yang mas tadi gimana
pelajaran IPAnya gitu ahahaha..
Hehehe, tapi kalo kaya
misalnya tadi kan berarti
kamu nyari yang.. Seirama. He
em, sama gitu, kalo buat
orang-orang yang nggak sama
kaya kamu? Kalo seangkatan
kan mungkin pasti sama kan ya,
misalnya apalah cara dia belajar
pasti apa karena soalnya lebih
dekte jadi pasti ada yang sama
entah hobinya apa musik gitu
sama-sama suka musik. Tapi
kalo kakak kelas beberapa doang
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yang aku tau jadi bisa deket
beberapa doang. Sama adekadek tingkat gitu? Oh kalo
sama adek baru satu Cuma kaya
Humani doang, kaya SA gitu
kenalan yaudah dari ngobrol aja
gitu.
Aspa
ya
berarti
kebanyakan?
Aspi
gitu
enggak? He em. Paling sama
adikku doang hehe ya itu juga
beda, gimana kamu di SMP gitu
doang. Kalo emang menurut
kamu, kamu itu orangnya
yang bertemennya itu cewek
sama cowok beda gitu nggak
sih? Apa yaudah temen sama
aja cewek cowok gitu? Eemm..
Kalo gitu kan kamu jadi kaya
milih gitu ya maskudnya
temenannya jadi kaya ya beda
berteman sama cewek, jadi
kamu sekarang temenannya
sama cowok, kebanyakan
sama cowok. Jadi susah kaya
punya temen akrab cewek.
Jelas nggak sih pertanyaanku
Rio? He em. Kalo cowok tuh
mungkin bisa lebih agak sama
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kan. Suka bola ya bola, atau
belajarnya males ya males. Tapi
kalo cewek tuh agak susah juga
apa ya pendapatnya, kadang
nggak suka gini padahal
menurutku baik gitu. Kadang
suka gitu pikirannya gak cocok.
Maksudnya
gimana?
Dia
nggak suka tapi kamu baik
gimana?
Misalnya
nanya
pendapat, misalnya ya misalnya
aku ngapain ya, misalnya aku
gambar apa gitu aku punya ide
apa gitu terus menurut temen itu
terlalu inilah gimana ya susah
nyarinya. Oh jadi menurutmu
kalo cewek cowok itu susah
buat menyamakan pikiran?
He em. Jadi berarti temen
deketmu kebanyakan cowok?
He em. Ada nggak yang cewek
yang deket? Ada tapi itu karena
daerahnya sama nggak jauhjauh.
Jakarta
Bogor
ya
temennanya gitu. Cewek yang
agak kewanitaan tuh kadang
kalo ngobrol tuh kata-katanya
kadang ada yang aku ubah,

FR
merasa
lebih
nyaman
berteman
Menurut
FR
teman dengan teman laki-laki
dekatnya lebih banyak karena merasa memiliki
laki-laki karena lebih banyak kesamaan.
nyaman berteman dan
memiliki
banyak FR
mengalami
kesamaan. FR merasa kesulitan untuk akrab
berteman dengan wanita dengan
teman
sedikit sulit karena sering perempuan
karena
berbeda
pendapat. merasa
memiliki
Terkadang apa yang banyak perbedaan.
menurut FR baik, tapi
tidak
bagi
teman Ketika berkomunikasi
wanitanya.
FR
juga dengan
teman
mengaku
bahwa perempuan FR berusaha
terkadang
ia
harus mengontrol
katamengontrol perkataannya katanya supaya tidak
ketika berbicara dengan menyinggung.
wanita,
ia
harus
mengubah
kalimat
supaya tidak membuat
lawan
bicaranya
tersinggung.

Keterampilan
sosial
(kemampuan
berkomunikasi
)

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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nggak
selalu
sama
gitu
pikirannya. Cara ngomongnya
gini, misalnya harus dibalik
supaya dia nggak tersinggung
atau gimana. Pokoknya harus
cari-cari supaya sama gitu.
Terus kalo sekali lagi aku
tanya, kamu menilai dirimu
sendiri termasuk, menurutmu
kamu termasuk orang yang
mudah bergaul atau enggak,
dengan misalnya kaya di
lingkungan baru gitu? Em
susah kayanya agak susah, susah
karena aku sebenernya aku takut
dinilai orang lain jelek, dinilai
orang lain apa di ejek ejek gitu
sebenernya agak takut sih. Emm
kenapa takut? Karena em apa
ya misalnya. Ketika aku nggak
punya eksistensi atau apa gitu
pasti bakal di ah kamu Cuma
segini, kamu nggak aktif dalam
organisasi OSIS misalnya. Atau
kamu nggakk.. em pokoknya aku
jadi merasa kaya.. Minder? He
em. Kaya ya pokoknya tementemen tuh tanpa sadar mulai

Ketika akan menjalin Keterampilan
relasi dengan orang sosial
FR mengaku sedikit baru di lingkungan
mengalami
kesulitan baru,
FR
merasa
ketika harus menjalin minder.
relasi dengan orang di
lingkungan baru karena Namun ketika sudah
ia takut dinilai jelek oleh mulai mengenal, FR
orang lain. FR melihat mulai
menemukan
bahwa orang lain akan strategi (?)
melihat
eksistensinya,
siapa dia, darimana dia,
apakah dia aktif di
organisasi tertentu, dan
lain-lain. Namun ketika
sudah lama mengenal FR

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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melihat kaya ya siapa, dari mana
kaya gitu. Oke. Berarti tadi
kamu
kalo
bergaul
di
lingkungan baru awalnya
kamu susah ya? He em. Tapi
ketika udah cukup lama,
kamu bisa sebenernya kamu
bisa masuk ke.. Celahnya.
Setelah kamu tau celahnya,
kamu
bisa
masuk
ke
pergaulan itu. Gitu ya? He em.
Okedeh. Terus gini, ketika
kamu mengalami masalah ya
tadi itu dnegan entah kamu
cerita atau enggak, kaya siapa
sih yang paling peduli gitu.
Misalnya kamu lagi ada
masalah, ya bisa mungkin ada
orang yang emang kamu
ceritain atau tanpa kamu
ceritain pun mereka ini tau.
Ada nggak orang-orang yang
kaya gitu? Yang tau aku
ngerasain apa gitu? Ya bisa jadi
kaya gitu atau maksudnya
yang kamu percaya buat
kamu ceritain. Kalo misalnya
yang temen yang bsia tau aku

akan mulai menemukan
celah untuk masuk ke
pergaulan manapun.

FR merasa keluarganya Dukungan
akan selalu ada ketika sosial
Menurut FR selama ini FR
menghadapi
ketika
ia
memiliki masalah.
masalah,
keluarganya
khususnya papa dan Ketika
memiliki Sharing
mamanya akan selalu masalah di Van Lith,
membantu
dan teman-temannya adalah
memberikan
saran orang pertama yang FR Dukungan
kepada
FR
untuk ajak berbagi cerita.
sosial
dari
menyelesaikan masalah
teman
yang ia hadapi. Ketika di
asrama FR memiliki
masalah,
mungkin
teman-teman di asrama
adalah orang pertama
yang FR beri tahu atau

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
Problem focused
coping
Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping.
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ngerasain apa itu ada tapi kalo
yang aku lihat tuh mereka terlalu
sibuk sama dirinya mereka
sendiri sama ngeliat orang lain
tuh lagi ngerasain apa, karena
aku ngerasanya tuh juga
misalnya aku terlalu mikirin
tugas-tugas atau aku terlalu
mikirin apa kewajibanku itu aku
kadang nggak pernah mikir oh
dia lagi sedih gitu kaya gitu sih.
Enggak, maksudnya kamu
gini Rio, kamu selama ini kaya
orang-orang terdekatmu gitu
lho yang selalu memberi
dukunganmu itu mendukung
kamu gitu siapa sih? Yang
mendukung aku itu temen-temen
yang hobinya sama yang tau aku
lagi sedih gitu dia emm
sebenernya kalo tau gitu sih
kayanya kurang atau malah
nggak ada deh. Misalnya aku
lagi murung, mungkin ada tapi
kaya yang Cuma kamu kenapa,
oh gitu tapi nggak ada yang
sampe nanya detail gitu kalo
misalnya kalo kaya gitupun aku

untuk sekedar berbagi
cerita. Namun untuk
mendapatkan dukungan
berupa nasehat dan saran,
FR
mengandalkan
keluarga. Menurut FR
teman-temannya
di
asrama juga memiliki
masalah dan urusan
masing-masing sehingga
tidak bisa memberikan
dukungan seperti yang
FR harapkan.
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yang ngasih tau, aku lagi ada
masalah gini gini gini. Itu kalo
misalnya dia nanyain kamu
keliatan sedih banget ini ini ini
ini nanya sampe detail gitu
kayanya nggak ada. Ya itu
terlalu sibuk sama.. Ya punya
urusannya masing-masing gitu
ya? He em. Paling Cuma basa
basi gitu kaya elu masih disini,
oh kenapa, males, oh yaudah
lewat gitu. Tapi kalo yang
nggak harus di asrama,
misalnya ni ya ibaratanya nih
aku tanya Rio nih besok ada
masalah banget. Kira-kira
orang yang paling kamu..
Andalkan. Yang paling bisa,
yang kamu yakin kalo dia
pasti bantuin aku, gitu siapa?
Ini belum terjadi nih, amitamit nih ntar di depan ada apa
gitu, di masa depan itu ada
apa. Terus aku tanya kira-kira
ya Rio kalo kamu kesulitan
besok, orang yang pasti ada
buat membantu kamu tuh
siapa? Yayaya.. Jelas nggak sih
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pertanyaanku?
Yaya,
menurutku ada tapi dia nggak
akan sampe gini banget, sampe
membantu banget, sampe yang
kamu
udah beres
belum
masalahnya gitu. Paling ya
Cuma kaya… Itu siapa? Emm.
Ya bukan masalah siapalah ya
tapi kalo aku ada masalah
apapun tuh pasti siapapun itu
enggak akan ada yang sampe
gitu banget sampe yang gimana
kamu
udah beres
belum
masalahnya. Kenapa kamu
bilang kaya gitu? Karena aku
ngerasa ya di awal kamu udah
nih ya gini gini aja, jadi nanti
misal aku udah.. Melakukan
itu. He em, jadi ntar pasti bilang
ya gitu. Sejauh ini kaya gitu?
He em. Istilahnya belum ada
yang sampe peduli banget gitu
ya? He em, he em. Menurut
kamu kurang.. Ya pasti dia
juga pasti ada masalah sendiri.
Aku mikirnya ya ini misalnya
ya, misalnya aku ketauan
nyontek misalnya, habis itu aku
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murung, terus ya dia cuma
yaudah terima aja, yaudah
emang ini kamu gimana caranya
biar nggak nyontek, ntar kalo ak
udah dikasih hukuman, dia udah
yaudah biasanya udah nggak
mungkin dia yang memikirkan
banget. Emang harapanmu dia
ngapain? Maksudnya kan
kamu bilang Cuma sampe
segini. Berartikan menurut
kamu.. Ada eskpektasinya.. Nah
ho oh, temen yang sempurna
membantu tuh yang kaya
gimana? Nah misalnya aku kena
poin gitu. Iya dihukum. Nah
aku tuh maunya gini, ntar kaya
kalo misalnya di tanya guru gitu
kamu gak usah terlalu bingung
mau jawab apa, jadi misalnya
aku lebih pengen kaya dicari em
jadi gimana aku maksudnya
lebih rinci. Ntar kalo udah
dikasih ya udah sebenernya
salah kamu juga sih, kamu yang
ini ya yang kuat ya, ntar juga
masih ada yang lain. Tapi kalo
yang aku lihat sampe selama ini

Strategi Coping.
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tuh enggak ada, paling ya Cuma
kaya yaa gapapa kamu ini dulu
ntar kamu ininya yang baik ya,
udah. Ya itu contohnya doang,
tapi belum ada yang sampe
mendukung dukung banget.
Paling mereka juga pada sibuk
sama apa hehe. Kalo orang
rumah? Pasti kaya gitu, soalnya
aku dulu kalo aku em misalnya
apa ya, misalnya nilai ulanganku
jelek, itu aku langsung diginiin
kamu yang nggak ngerti apa,
kalo misalnya kaya gini, kamu
jawabnya kaya gini gini gini
gini. Terus besoknya udah bisa.
Berarti kalo orang rumah
udah
pasti..
Mendukung.
Hmm.. Biasanya mendukung
jelas gitu, aku harus ngapain,
kaya gini gini gini. Kamu yakin
itu ya, apa namanya, kalo
kamu
mengalami
ada
masalah, orang rumah pasti
ada buat kamu. He em. Emang
kalo misalnya sekarang, kalo
Rio ada masalah nih berat
gitu, kira-kira orang pertama

Pendekatan
kognitif dalam
Emotion
Focused
Coping
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yang.. Bakal tak, bakal aku
kasih tau? Iya. Itu siapa? Itu
mama papa. Kalo misalnya ke
kakak ya pasti, emm kalo temen
mereka tau pertama sih karena
kan paling deket ya, terus untuk
cari jalan keluar ya ke mereka
lagi, atau untuk cari pendapat ya,
misalnya nggak bisa masalahnya
gimana dan itu berhubungan
dengan emm ya kakakku juga
bisa. Berarti kamu tuh butuh
orang yang.. Ngedukung. Iya
semua orang butuh orang
yang mendukung. Buat kamu
tuh berarti orang yang
mendukung itu dia bisa
memberikan solusi gitu ya.
Iyaa. Solusi kaya kamu harus
ngapain. Serius gitu. Ini, ini, ini
gitu ya. He em. Oke deh. Terus
gini
Rio,
ketika
kamu
mengalami masalah, apapun
itu
tadi
masalahnya,
khususnya buat homesick gitu.
Menurutmu tuh lebih penting
buat
kamu
tuh
menyelesaikannya
dengan

Ketika
menghadapi
masalah, salah satunya
ketika FR mengalami
homesick
dengan
keluarganya,
FR
mengaku bahwa ia akan
berusaha
mengatasi
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dirimu sendiri kaya yang
yaudah dengan pikiranmu tu
lho. Atau dengan kamu
berusaha untuk merubah
situasinya. Emm yaa.. Jelas
nggak pertanyaanku? Dengan
kaya yang ketika kamu
mengalami
homesick
nih
kamu lebih ke yang kaya
yaudahlah
Rio..
Bisa..
Ngomong sama diri sendiri itu
lho yang kaya untuk mereda,
apa ya, menolong emosimu
sendiri, atau kaya yang
merubah situasi kaya yang di
luar dirimu gitu lho. Hmm..
Jelas nggak sih? Aku, aku lebih
suka dari yang diriku sendiri,
soalnya itu lebih kaya pikiran
doang kan, kaya misalnya aku
homesick. Tapi kalo pikiranku
ya gimana gitu yaudah nggak
bakalan gimana. Berarti lebih
kaya ke dirimu sendiri dulu
ya? He em. Dalam masalah
apapun itu? He em. Bisa apa
ngelewatin itu, misalnya aku
pengen kuat, aku pengen apa

masalah tersebut dengan
dirinya sendiri. menurut
FR sebenernya masalah
seperti homesick terkait
dengan
pikirannya
sendiri. Ketika ia terlalu
memikirkan bahwa ia
sedang
merindukan
keluarganya, maka itu
akan mempengaruhinya.
Sama halnya ketika FR
sedang
mengalami
homesickness, maka ia
akan
berusaha
menanamkan
dalam
pikirannya bahwa ia pasti
bisa melewati itu semua.
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gitu. Kamu pernah nggak sih
Rio kaya ngerokok di asrama,
minum gitu? Enggak. Ya
sebenernya aku agak sebel juga
sih sama orang ngerokok. Emm
bukan sebel sama orang
ngerokok, tapi sama orang yang
ngerokok
bangga
karena
ngerokok apalagi dia minum.
Kaya misalnya di asrama ada
pamong nggak, aku mau ini ini.
Aku paling nggak suka kalo
nakal yaudah nakal, nggak usah
semua orang tau kalo kamu
nakal. Jadi kadang-kadang kalo
aku nakal gitu, misalnya kaya
mau nyoba ngerokok gitu, aku
kaya yaudha sih ngapain aku
nggak pengen kaya mereka, eh
Rio mau ini ini nggak, mereka
tuh kaya bangga banget sama
kenakalannya mereka itu tuh.
Buat kamu gitu ya? He em,
terus aku yaudah maksudnya ya
ngapain dia bangga soal itu..
Padahal itu nggak baik. He
em. Kenapa di banggain gitu?
He em. Tapi aku, tapi aku

FR mengaku bahwa ia
tidak pernah merokok
atau minum alcohol,
meskipun di Van Lith ia
bergaul dengan temanteman yang tergolong
“bandel”. FR mengaku
bahwa ia justru merasa
sebal dengan beberapa
temannya yang tampak
memamerkan
bahwa
mereka merokok dan
minum alcohol. Padahal
peraturan sekolah dan
asrama jelas melarang
siswanya untuk merokok
dan
mengkonsumsi
alcohol. Menurut FR jika
seseorang ingin merokok
atau minum tidak perlu
terlalu membanggakan
kenakalannya tersebut.
FR mengaku terkadang
jika ia ingin mencoba
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enggak, biasa aja sama orangorang yang nggak mengumbarumbar kenakalannya. Yaudah
misalnya aku ngerokok gitu
yaudah gitu ya. He em. Kan
aku kalo sebenernya di rumah
juga nggak naka-nakal banget
sih. Suka yang bergaul gitu kan
ya tadi malem pada minumminum kan, yaudah aku beli
fanta aja. Hehehe berarti kamu
emang modelnya kaya gitu?
He em. Dan enggak mudah
terpengaruh ya? He em.
Enggak aku nggak suka kaya
gitu. Menurutmu, tapi ada
nggak.. Keinginan? Enggak,
tapi kaya yang terpengaruh
misalnya kaya ceritamu tadi
kan kamu punya beberapa
temen kan berarti dari ya
yang berbagai hobi tadi kan.
Beda-beda kan eh kaya yang
kamu pernah cerita punya
segerombolan orang yang
main bareng itu loh. Nah tadi
kan
kamu
bilang
kalo
misalnya emang ada yang

merokok,
ia
jadi
kepikiran
temantemannya tersebut dan
tidak mau seperti mereka
sehingga FR tidak jadi
merokok.
FR merasa di rumahpun
dirinya tidak begitu
nakal, nakal yang ia
maksud di sini adalah
merokok dan minum
alcohol. FR merasa lebih
menghargai
temantemannya yang merokok
dan minum di asrama
namun tidak mengumbar
kenakalan
mereka
tersebut. FR bercerita
ketika teman-temannya
berkumpul untuk minumminum, biasanya FR
akan membeli fanta.
FR menceritakan dalam
kelompok
pertemanannya
yang
tergolong bandel di Van
Lith,
FR
melihat
sebenarnya ada beberapa
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kaya kam kan lebih respect
sama orang yang yaudah kalo
ngerokok ya ngerokok aja,
nggak usah pas dia eh aku
ngerokok nih. Tapi ada nggak
sih kaya yang kamu tau
dasarnya dia dulu bukan yang
perokok perminum, tapi yang
terpengaruh ya kaya dia yang
disini bergaul sama tementemen yang ngerokok minum
itu? Ada. Itu ada? Ada. Dan
menurutku itu sebenernya dia
tuh juga baik. Maksudnya
harusnya dia nggak terpengaruh
tapi karena mungkin ada
eksistensi
yang
dicari.
Misalnya.. Nah itu aku mau
nanya itu. Menurutmu apa
yang membedakan kamu dan
si orang ini tadi, kenapa kamu
nggak terpengaruh dan dia
terpengaruh gitu lho? Karena
aku tuh kan temenannya nggak
sama yang itu-itu terus ya. Aku
memang temenan sama itu tapi
aku juga punya temen yang lain.
Nah itu tuh mereka kan agak

anak
yang
awalnya
bukan
perokok
dan
peminum namun mereka
ini
jadi terpengaruh
teman yang lain untuk
merokok dan minum
alcohol. FR menilai apa
yang dilakukan temantemannya
tersebut
sebagai usaha supaya
diterima dalam pergaulan
tersebut dan mencari
eksistensi. FR sendiri
merasa bahwa ia tidak
perlu
ikut-ikutan
merokok dan minum
supaya bisa diterima
dalam pergaulan itu. FR
mengaku bahwa temantemannya
tetap
menghargai FR yang
tidak
merokok
dan
minum, meskipun ada
resiko FR tidak masuk
jika mereka membuat
group chat di aplikasi
chat. Namun FR tidak
merasa keberatan atau
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sedikit tertutup sama temen yang
lain kan. Jadi mereka ya
eksistensinya di kelompok itu
gitu. Jadi misalnya kalo enggak
ngerokok tuh kaya ketinggalan.
Kaya nggak dianggep gitu? He
em, he em, he em. Kaya aku
nggak ngerokok nggak minumminum kaya aku minum cuma
fanta kan aku nggak ini ya,
kadang mereka juga Ri lu ikutan
kita nggak, maksudnya ikutan
nongkrong nggak, itu tapi nggak
minum nggak papa terserah aku
mereka nggak ngapa-ngapain
gitu. Cuma kan ya eksistensinya
gitu kalo nggak ngerokok nggak
gaul nggak temenan sama
mereka. Aku sih temenan
yaudah temenan selama itu baik.
Tapi kamu nggak pernah kaya
misalnya tadi kamu masuk di
pergaulan di temen yang tadi
ya kaya nakal tadi terus kamu
nggak mau kaya mereka,
pernah ada masalah gitu
nggak sih. Tadi kan ada yang
nawarin ikut aja, tapi nggak

berkecil hati dengan hal
tersebut,
karena
ia
merasa tidak perlu terlalu
dekat dengan mereka
karena masih memiliki
teman yang lain.
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minum nggak papa. Ya tapi
mereka justru malah menghargai
gitu kan, yaudah maksudnya
enggak
ya
mereka
kaya
menghargai keputusanku gitu
kalo kaya kamu enggak yaudah
nggak papa yang penting kamu
ikut. Tapi kalo akibatnya itu aku
nggak, misalnya mereka buat
grup, buat grup sesuatu grup line
misalnya mungkin aku nggak
ikut,
mungkin
akibatnya
mungkin itu, tapi menurutku
yaudah nggak usah terlalu deket
banget. Ngapain terlalu deket
kan ada deket sama yang lain.
Nggak papa berarti selama ini
nggak ada yang sampe
masalah? Enggak toh kalo
misalnya diajak gitu ayo ke
Jogja, yuk gitu. Nah itu ayo
ngerokok, oh yaudah silahkan
hehe. Hehehe tapi enggak
pernah nyobain gitu ya?
Enggak juga kan dulu aku juga
nggak pernah dikasih tau buat
nggak boleh ngerokok, tapi aku
niat sendiri jadi aku nggak ini

FR mengaku bahwa
ketika masa karantina
(satu bulan pertama
masuk Van Lith), ketika
tidak
diperbolehkan
berkomunikasi dengan
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sih. Di keluargamu emang
nggak ada yang ngerokok
gitu? Papaku sih tapi sekarang
dia udah enggak, tapi dia juga
nggak pernah ngerokok di depan
anak-anaknya gitu. Yaudah
makanya aku terbiasa, yaudah
kamu kalo mau ngerokok atau
mau nakal yaudah di luar gitu.
Paling papaku kaya kalo stres
gitu ngerokok keluar gitu, ntar
kalo udah masuk juga papaku
bilang maaf ya papa ngerokok
lagi stres. Tapi udah tau kalo
ngapain gitu. Oke. Ada lagi
nggak sih Rio? Apa ya
mungkin ya tadi kaya yang
kamu lakuin selain lima itu
tadi. Berarti kan tadi ada, em
kaya ngerokok minum gitu
kan ada beberapa orang yang
menjadikan itu sebagai salah
satu cara mereka itu lho
ketika mereka kangen rumah
gitu. Stress gitu. He em, ya
tanyain sapa tau kamu pernah
melakukan itu. Ada lagi nggak
ya apa ya.. Cara melupakannya?

keluarga, belum memiliki
banyak
kegiatan
di
asrama dan sekolah, dan
memiliki banyak waktu
luang
ia
banyak
memikirkan
tentang
rumahnya dan memiliki
keinginan untuk pulang
ke rumah. Dalam kondisi
seperti ini, FR mengaku
bahwa
ia
sampai
menangis saat sedang
sendirian.
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Cara mengatasi itu. Yang apa
ya, ya paling enggak tuh kan
kalo kita mengalami itu tuh
nggak enak kan perasaannya,
mengganggu
gitu
lho.
Mungkin ada yang, waktu itu
aku ngobrol sama anak-anak
disini tuh ada yang dia tuh
menyendiri, ngomong sendiri
kaya gitu. Oh nangis sih kalo
itu. Oh ya? He em. Tapi kalo
menyendiri sih enggak. Nangis
gitu yaudah begitu nangis
yaudah. Tapi nggak jadi salah
satu caraku, kadang kalo nangis
nggak sengaja tuh beres gitu.
Jadi kaya misalnya aku lagi
pengen nih, aku lagi pengen
keluar dari masalah ini terus aku
nangis gitu enggak. Nangis kan
kita nggak bisa pengen nangis,
tiba-tiba nangis. Iya.. Nangis
kan nggak, ya ah nangis aja ah
biar selesai masalahnya kan
nggak gitu hahaha.. Hahaha..
Kalo berat banget gitu baru
nangis kan. Iya nangis. Oh tapi
kamu pernah sampe nangis
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gitu ya. Pernah sekali waktu itu,
tapi misalnya menurutku itu
rahasia yang semua orang pasti
bakal pernah ngalamin walaupun
nggak diceriatin. Misalnya aku
punya pengalaman kaya gitu ya
nangis. Pasti orang lain juga
punya
meskipun
nggak
diceritain walaupun orang lain
nggak tau. Misalnya aku bangun
malem-malem
terus
liat
sebelahku nangis gitu. Itu
mereka nggak bakal ceritain tapi
pasti semua orang bakalan kaya
gitu. Emang kamu nangis
kenapa? Ya waktu itu emang
masih beda banget. Pas awal
awal itu? He em. Terus
gimana, nangis gimana? Ya..
Yaudah
nggak
usah
dipraktekin nangisnya gimana
tapi.. Waktu pas lagi makan
malam. Nangis gitu ya. Di aspa?
He em tidur lagi tidur. Oh yang
lain makan kamu di bed
sendiri? He em. Jadi begitu
mereka pulang yaudah, tidur
malah haha. Jadi habis nangis
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tidur. Capek nangis ya? Haha.
He em. Enggak maksud aku
tuh ketika kamu nangis itu tuh
apa yang kamu pikirin. Kita
kalo nangis tu kan karena
yaudah capek banget tuh kan,
ya kaya ah yaudah gimana lagi
gitu kan. Emang apa yang
kamu pikirkan saat itu?
Pengen pulang. Menurutmu itu
pas lagi parah-parahnya atau
kaya ya. Itu pas karantina tuh,
pas nggak boleh ngomong sama
orang luar, saat nggak boleh ini.
Itu dimana kita malah jadi
kepikiran tentang hal itu gitu.
Kan luang banget kan hari
Kamis kita gak boleh eskplore,
nggak ada kegiatan sore, habis
itu pulang. Nyuci juga kemaren
udah, yaudah terus bingung
ngapain gitu malah sedih kan.
Emm
yayaya.
Eh
tapi
misalnya tadi kan, berarti aku
sebenernya bisa salah satu
caramu itu, ada salah satu
caramu itu dengan kamu
menerima tanggung jawab
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gitu lho. Tadi kan kamu
sempet bilang, dari beberapa
ceritamu disini kamu sempet
menyesal, kaya yah kok kaya
sekolah disini aku jadi nggak
bisa..
Berkembang
dengan
caraku. He em, hobimu banyak
dibatasi
dengan
yang
sebenarnya kalo kamu pikir
itu kaya mengahalangi kamu
buat berkembang kaya gitu.
Terus tadi kan kamu mikir
kalo apa namanya, yaudah
aku udah disini, itu kan
sebenernya juga kaya cara
kamu tu lho untuk mengatasi
homesick. Kamu menerima itu
sebagai tanggung jawabmu
jadi
yaudah
itu
kaya
tanggungjawabku harus aku
lakuin. Itu masuk cara.. Iya,
yaitu pasti maksudnya baik ya
masalah
waktunya
ntar.
Okedeh.
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VERBATIM
Sekar sekarang ee bisa nggak
diceritain pengalaman kamu
selama sekolah disini ini kan
udah masuk tahun kedua
kayak
mungkin
ya
pengalaman apa yang kamu
dapet selama ini gitu di Van
Lith
Ee ini aku jadi tahu yang
namanya temen tapi apa ya
maksudnya ke kedeketan antar
temen tuh yang udah bukan
bukan temen lagi ya kalo
dibilang udah kayak keluarga
sendiri gitu soalnya kan ini dari
bangun pagi liat liat muka
muka yang sama sampe mau
tidur lagi tuh liatnya sama terus
gitu lho jadi tuh aku jadi ngerti
banyak karakter orang terus aku
jadi bisa ngerti gimana aku
harus bisa harus nempatin
diriku waktu tinggal bareng
bareng jadi ee aku belajar buat
jadi fleksibel gitu lho biar
orang tuh nyaman sama aku

Analisis Partisipan 3
DESKRIPSI
INTERPRETASI
Pengalaman sekolah dan Sekolah di Van Lith
tinggal di asrama Van membuat
ES
Lith,
membuat
ES menemukan
temanmengenal
dan teman yang sudah ia
mendapatkan teman-teman anggap
seperti
yang ia anggap seperti keluarga.
keluarga. Menurut ES hal
ini dikarenakan ia tinggal Hidup bersama dengan
24 jam bersama teman- teman-teman di asrama
temannya ini, secara tidak membuat ES bisa lebih
langsung dengan tinggal memahami
karakter
bersama
di
asrama teman-temannya.
membuat ES mengenal
banyak
karakter
dari Hidup bersama dengan
teman-temannya. Terkait teman-temannya
di
hal tersebut ES juga asrama membuat ES
merasa bahwa sekolah di belajar menempatkan
Van Lith membuatnya diri dalam sebuah
belajar
untuk
bisa pergaulan.
Ketika
menempatkan
diri
di berbicara
dengan
dalam pergaulan. ES yang teman yang ia anggap
mengaku mulai mengenali sensitif ia berusaha
karakter dari tiap-tiap mengontrol
cara
temannya, memberi contoh bicaranya.
bahwa
ketika
ia
menghadapi teman-teman

SUBTEMA
Keterampilan
sosial

TEMA
Faktor
yang
mendukung
strategi koping

Keterampilan
sosial

Faktor
yang
mendukung
strategi koping

Keterampilan
sosial

Faktor
yang
mendukung
strategi koping
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

aku juga nyaman sama orang
kayak gitu sebenernya itu yang
aku dapet dari di Van Lith ini.
Maksudnya kayak kamu jadi
fleksibel tuh gimana. Jadi
Contohnya Eee misalnya aku
punya temen yang gimana ya
misalnya dia ini sensitif gitu
nah jadi aku harus ee harus
ngelatih diriku buat kalo
ngomong tuh nggak usah blak
blakan kalo sama dia aku kalo
ngomong harus mikir dulu tapi
adalagi aku punya temen yang
masa bodo banget gitu lho jadi
misalnya aku ngomong apa
juga dia nggak gampang
tersinggung jadi aku kalo
ngomong sama dia bisa lebih
blak blak an itu yang bikin aku
apa ya bisa nempatin diriku
bisa lebih fleksibel kalo sama
orang gitu jadi aku yang
menyesuaikan orangnya
Jadi kamu juga belajar
maksudnya kayak kamu
disini belajar menghadapi
berbagai macam orang gitu

yang tergolong mengatur
cara bicaranya supaya
temannya
tidak
tersinggung. Di sisi lain,
ketika menghadapi teman
yang ia rasa lebih “masa
bodo”, ES merasa bahwa
ia bisa bicara apa adanya
sesuai
dengan
kebiasaannya. ES merasa
bahwa ia harus bisa
menempatkan diri dalam
pergaulan supaya suasana
pertemanan tetap nyaman.
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ya berteman sama orang
orang yang lain itu kan berati
hasilnya
sekarang
kan
dulunya pasti kamu susah
juga kan awalnya ketika dulu
kamu masuk kesini kayak
harus hidup bareng sama
orang orang baru kayak gitu
terus nah kayak gitu gimana
sih kamu mengalami kayak
kesulitan gitu nggak yang pas
awal awalnya
Ee awalnya sih iya soalnya
dulu kan waktu smp kan
temennya pulang pergi aku
ketemunya Cuma disekolah
maksudnya nggak nggak
24 jam gitu ya
Hooh nggak kenal dia sampe
dalem dalemnya dia nek dia
dirumah nah itu kalo disini itu
kan bener bener ee 24 jam itu
kan nah kalo misalnya kayak
gitu sih menurutku awalnya aku
juga bingung gitu lho aku
kayak gini sama orang ini salah
tapi yang kalo misalnya kayak
gini sama yang lain bener

Namun
ES
mengaku
bahwa
tidak
mudah
baginya
untuk
bisa
menyesuaikan diri dengan
teman-teman di Van Lith.
ES menceritakan bahwa
dulu ketika masih SMP ia
hanya bertemu dengan
teman-temannya
di
sekolah sehingga ia merasa
tidak
bisa
mengenal
teman-temannya
secara
mendalam. Sementara di
Van Lith ketika ia harus
tinggal dalam satu asrama
dengan teman-teman baru
selama
24jam,
pada
awalnya membuat ES
bingung. ES merasa ketika
ia berperilaku tertentu
dengan
salah
satu
temannya, dapat membuat
temannya
itu
merasa
tersinggung.
Namun
dengan perilaku yang sama
tapi dengan orang yang
berbeda tidak membuat

ES
merasa
ada
perbedaan
dalam
pertemanannya ketika
masih SMP dan saat di
Van Lith. Menurut ES
ketika masih SMP ia
tidak begitu mengenal
karakter
temannya
dengan baik karena
hanya bertemu ketika
di sekolah. Sedangkan
ia merasa lebih bisa
memahami
karakter
teman-temannya
di
Van Lith karena ia
tinggal bersama dalam
asrama.

Perubahan
Faktor penyebab
kebiasaan
homesickness.
(dalam
hal
relasi
pertemanan)

Perbedaan relasi dalam Perubahan
pertemanan
tersebut perbedaan
pada awalnya membuat
ES merasa bingung dan
sulit
menyesuaikan
diri.

Faktor penyebab
homesickness

Ketika di Van Lith ES
harus tinggal dalam

Faktor penyebab
homesickness
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kayak gitu jadi aku bingung
terus akhirnya aku mutusin buat
yaudah deh aku ngamatin dulu
temen temnku gimana habis itu
oo kalo ternyata sama dia aku
harus kayak gini berati aku
harus kayak gini kalo sama dia
terus kalo misalnya aku sama
temenku yang lain ternyata aku
nggak perlu kayak gini nggak
perlu terlalu kaku banget
misalnya soalnya dia orangnya
kayak apa ya kayak gapyak gitu
nah berati aku bisa lebih
terbuka bisa lebih jadi diriku
sendiri itu tadi
Nah kamu mau apa ya tadi
kamu berpikir kayak gitu
tadi itu pasti kamu punya pas
awal awal kan kok dia kalo
sama si aku berperilaku a
sama si a dia nggak apa apa
tapi kalo berperilaku yang
sama sama si b kok dia nggak
kok dia marah ke aku
maksudnya kayak nggak ini
nah kayak gitu tuh kan kamu
bingung itu biasanya kamu

teman
tersebut
tersinggung.
Dalam kebingungan yang
ia alami, ES memutuskan
untuk berusaha mengenali
karakter teman-temannya,
kemudian
menentukan
sikap
ketika
harus
berinteraksi
dengan
mereka. Namun ketika ES
merasa ia sulit memahami
temannya tersebut, ES
akan menceritakan apa
yang ia alami terkait
kebingungannya
memahami salah satu
teman itu kepada teman
dekatnya.
ES
akan
menceritakan
kepada
teman dekatnya ini bahwa
kenapa ia sulit memahami
salah satu temanya yang ia
anggap menyebalkan. ES
merasa mungkin teman
dekatnya tersebut bisa
memberikan
saran
mengenai bagaimana cara
ES menghadapi temannya

satu rumah dengan
teman-teman baru, ia
merasa bingung karena
merasa
perilakunya
bisa dianggap kurang
berkenan bagi salah
satu temannya, namun
biasa saja bagi teman
yang lain.
Untuk
mengatasi Keterampilan
kebingungan
dalam sosial
perubahan
gaya
pertemanan tersebut,
ES berusaha mencoba
memahami
karakter
teman-temannya
supaya nanti ia bisa
menentukan
sikap
ketika
berinteraksi
dengan teman-teman.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping

ES akan menceritakan Assistance
masalahnya
terkait seeking
kesulitannya
memahami seseorang
kepada
teman
dekatnya.

Problem focused
coping
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Cuma kayak mikir mikir
sendiri atau kamu cerita ke
orang lain gitu
Ee aku awalnya mikir sendiri
aku mikir kayak gimana sih
caranya mengahadapi orang
yang kayak gini tapi kan kalo
mislanya aku mikir sendiri aku
kan juga nggak bisa kan
akhirnya aku cari temen yang
yang misalnya aku udah deket
banget gitu udah cocok sama
aku terus habis itu aku tanya
sama dia kok dia aku cerita
sama dia misalnya kok dia
kayak gini sih nyebelin banget
aku nggak ngerti harus gimana
sama dia kayak gitu terus
mungkin temenku ini deket
sama orang yang aku nggak
paham itu tadi habis itu
temenku yang ngomong oh
kamu tuh harusnya bisa jadi
kayak gini kayak gini sama dia
terus oh yaudah jadi aku bisa
ngerti temenku yang tadi yang
aku nggak paham itu lewat
temenku yang udah deket nah

yang
ia
anggap
menyebalkan itu.
ES juga menganggap
dengan
berusaha
mengenali
karakter
temannya ini adalah cara
supaya ia bisa memiliki
banyak teman. Apalagi
setelah kenaikan kelas, ES
harus pindah unit (rumah)
dan ia harus menyesuaikan
diri lagi dengan temanteman yang baru. ES
merasa senang jika temanteman di unit lamanya juga
bisa akrab dengan temanteman di unit barunya.

Teman dekat yang ES
ajak
cerita,
memberikan
nasehat
kepada ES tentang
bagaimana ia harus
menghadapi
teman
yang
menurutnya
menyebalkan.

Dukungan
Faktor
yang
sosial
dari mempengaruhi
teman berupa strategi koping
informasi

Menurut ES, berusaha Keterampilan
memahami
karakter sosial
setiap temannya adalah
salah satu cara supaya
ia
bisa
memiliki
banyak teman.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping
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itu menurutku juga salah satu
cara biar aku bisa dapet temen
lebih banyak soalnya kalo
menurutku sih apalgi ini habis
pindah unit kan nah menurutku
tuh temenku yang lama ee aku
punya temen lama terus habis
itu
Di unit yang lama?
Hee di unit yang baru aku
punya temen baru terus
misalnya aku lagi jalan sama
temen baruku nih terus aku
ketemu sama yang lama nah
aku pengennya tuh temen
baruku sama temen lamaku ini
jadi kayak
Kenal akrab gitu ya
Hee jadi kenal akrab juga
karena menurutku temenku
juga temenmu gitu kayak gitu
sih
Heem heem ada lagi nggak?
Maksudnya
kayak
pengalaman
yang
kamu
dapet disini gitu kayak jadi
anak asrama itu ternyata ES merasa setelah masuk
Van Lith dan tinggal dia
kayak gini gini gini gitu
203
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177
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Oh kalo itu balik ke diri sendiri
ya mungkin ya
Heem
Kalo gitu ini ee jadi apa ya aku
jadi rajin bangun pagi sih hihihi
Dulunya enggak?
Enggak
Hehehehe
Tapi sekarang tuh apa ya jadi
kayak ngerasa eman eman gitu
lho kalo bangun siang
Kenapa?
Eman
eman
kenapa?
Soalnya
banyak
nih
ya
misalnya kan di asrama nih
bangun jam aku kan sekarang
udah nggak gereja tiap hari tuh
jadi misalnya bangun jam 5
gitu terus tuh aku mikir kalo
misalnya aku misalnya bangun
molor setengah jam aja
misalnya bangun setengah 6 ee
berapa banyak yang aku apa ya
berapa banyak waktu yang aku
sia sia in gitu lho misalnya kan
kalo aku bangun pagi nih aku
bisa mandi lebih awal mandi
lebih awal terus ntar mungkin

merasa ada perubahan
dalam dirinya. Perubahan
tersebut antara lain adalah
ES sekarang jadi senang
bangun pagi, padahal
sebelumnya tidak. ES
mengaku bahwa ketika di
asrama ia bangun pagi ia
bisa mengerjakan banyak
hal, bahkan ia merasa
sayang jika bangun siang.
Menurut ES ketika bangun
pagi ia bisa memiliki lebih
banyak waktu. Misalnya
ketika bangun tidur ia
langsung mandi, setelah
itu ia tidak perlu terburuburu, ia bisa santai-santai
terlebih
dulu
dengan
membaca entah membaca
novel
atau
membaca
materi pelajaran.

Setelah sekolah di Van Perubahan
Lith ES yang dulunya kebiasaan
jarang bangun pagi,
sekarang menjadi rajin
bangun pagi.

Faktor penyebab
homesickness

ES mengaku bahwa Positive
sekarang
ia
lebih reappraisal
senang bangun pagi
karena
bisa
bisa
melakukan banyak hal.

Problem focused
coping

Ketika bangun pagi ES Planfull
bisa memiliki banyak problem coping
waktu untuk mandi
lebih awal, membacabaca buku, dan ia tidak
perlu terburu-buru.

Problem focused
coping
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habis mandi kan nggak harus
langsung ganti tuh kan nggak
langsung buru buru jadi kan
aku bisa di bed terus mungkin
baca baca nggak tau baca novel
nggak tau baca misalnya besok
ada ulangan segala macem jadi
bisa nyicil gitu lho terus
sekarang aku jadi gitu jadi suka
bangun pagi tapi kalo libur sih
masih sama hehehe
Hehe kalo dirumah balik lagi
Heeh hehehe terus ini jadi lebih
peka sama sekitar dulu kan
dulu nih aku kalo misalnya ada
orang ngelakuin sesuatu gitu ya
aku tuh ragu ragu gitu lho mau
ngingetin soalnya nggak enak
juga sama orangnya misalnya
dia ngelakuin kesalahan terus
aku tahu itu salah terus aduh
ingetin nggak ya ingetin nggak
ya aku bingung tapi pas
sekarang nih ee aku harus mau
ngingetin dia karena itu buat
perubahan perubahan dia juga
kan buat dia berubah juga jadi
sekarang aku jadi lebih itu lebih

Selain ada perubahan
dalam kesehariannya, ES
juga merasa semenjak ia
sekolah di Van Lith ia
menjadi lebih peka dengan
lingkungan sekitar. ES
memberi contoh bahwa
ketika ada temannya yang
membutuhkan bantuan, ES
tidak
akan
ragu
menawarkan
bantuan.
Selain itu, ES juga merasa
bahwa sekarang ia lebih
berani
menyampaikan
sesuatu kepada orang lain.
Sebagai contoh, ES berani
menegur
ketika
ada

Setelah sekolah di Van Keterampilan
Lith, ES merasa dirinya sosial
menjadi lebih peka
dengan
lingkungan
sekitarnya dan tidak
ragu
menawarkan
bantuan kepada teman
yang membutuhkan.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping

ES juga merasa bahwa Keterampila
sekarang dirinya lebih sosial
berani menyampaikan
sesuatu atau menegur
orang lain.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping
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berani ngomong lah istilahnya
terus kalo peka nih ee misalnya
ada orang yang butuh bantuan
gitu terus habis itu aku masih
nanya kamu kamu kenapa
susah po apa aku bisa bantu apa
kayak gitu ya itu sih
sebenernya yang kalo buat
diriku sendiri kalo yang nggak
nggak berhubungan sama orang
lain
Okey terus berati tadi juga
itu
udah
sekalian
perbedaannya sekar yang
kalo dulu sebelum masuk
asrama sama yang sekarang
ya berati dulunya kalo
sekarang kamu udah berani
ngingetin berani menegur itu
tapi kalo dulu itu kamu sadar
nggak kalo misalnya oh dia
salah Cuma nggak berani
atau kamu juga kurang peka
gitu
Nggak nggak berani ngomong
soalnya aku aku takut apa ya
aku tuh nggak suka liat orang
apa nggak suka sama aku gitu

temannya yang berbuat
kesalahan. ES merasa
bahwa
dengan
mengingatkan seseorang
yang berbuat salah berarti
ia sudah memperhatikan
orang tersebut dan ingin
orang itu berubah menjadi
lebih baik.
ES
mengaku
bahwa
dulunya
ia
ragu-ragu
ketika harus mengingatkan
orang lain, karena ia
merasa khawatir jika orang
yang ia ingatkan tersebut
menjadi
tidak
suka
dengannya.
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lho mbak jadi aku aku nggak
nggak tega aja kalo misalnya
aku ngingetin orang nih aku
takut aku salah ngomong terus
orangnya jadi nggak suka sama
aku aku tuh dulu kayak gitu
tapi tuh sekarang gara gara ya
ya aku ngingetin dia itu artinya
kan juga aku perhatian gitu kan
sama dia terus yaudah deh aku
lakuin aja tapi caranya baikbaik
gitu
Oke terus apa namanya oke
ngomongin tentang homesick
ya sekar ya kalo mislanya
dulu
mungkin
sekarang
kamu udah karena udah
kelas dua juga udah jarang
homesick kan ya mungkin
masih beberapa kali kayak
gitu
dirasain
ngalamin
homesick
Cuma
kalo
misalnya kamu hoemsick
akayk gitu biasanya yang
kamu rindukan itu siapa sih
atau apa gitu nggak harus
orang kan bisa aja kamu
merindukan suasana nya

Menurut
ES
yang
membuatnya merindukan
keluarganya,
khususnya
orang tuanya adalah ketika
di asrama ia sedang
memiliki banyak pikiran
atau stress. Ketika ES
menceritakan masalah ya
ia alami dengan temantemannya
di
asrama,
terkadang
ia
merasa
temannya tidak dapat
memberikan nasehat atau
saran sesuai dengan yang
ia harapkan. ES berpikir

Memiliki beban pikiran Beban pikiran
membuat
ES
merindukan
orang
tuanya.
Ketika
ES
menceritakan masalah
yang ia alami dengan
temannya di asrama, ia
merasa
tidak
mendapatkan
tanggapan
sesuai
dengan harapannya.

Faktor penyebab
homesickness

Kurangnya
dukungan sosial
dari teman di
asrama

ES menilai tanggapan Positive

Problem focused
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atau apa nah kayak gitu apa
sih yang kamu kangenin?
Banyak sih sebenernya ini kalo
misalnya homesick nih muncul
kalo ee aku lagi stress atau lagi
banyak pikiran gitu terus aku
nih kadang curhat sama temen
juga kadang temen juga apa ya
mungkin bisa aja beban dia
lebih berat daripada yang aku
rasain kan jadi biasanya aku
Cuma curhat sama orang orang
yang aku percaya aja itu pun
kadang aku belum puas gitu lho
sama tanggapan mereka mereka
Cuma kayak o gitu to gitu to
kan itu kan kayaik gimana sih
aku tuh cerita aku tuh lagi
banyak pikiran kok kamu
malah nanggepin kayak gitu
nah itu yang bikin aku kadang
tuh inget sama ibu atau sama
bapak soalanya kan kalo ibu
sama bapak ini kan apa ya udah
pernah ngalamin gitu lho jadi
ee udah pernah ngalamin apa
yang aku alamin dulu mungkin
waktu seumuran sama aku nah

mungkin temannya ini
juga memiliki masalah
yang mungkin lebih berat
daripada yang ia alami. Di
saat-saat seperti ini ES
merasa bahwa ia sangat
merindukan kedua orang
tuanya. ES memandang
kedua orang tuanya pasti
memiliki lebih banyak
pengalaman, atau pernah
mengalami
apa
yang
sedang ia rasakan sehingga
kedua orangtuanya pasti
bisa memberikan nasehat
atau saran yang dapat
membantu
ES
menyelesaikan
masalahnya.
Selain itu, ketika menu
makanan di asrama tidak
sesuai dengan selera ES
atau ia anggap tidak enak
ES juga mengaku ia jadi
merindukan keluarganya.
ES teringat kebiasaannya
di rumah, dimana ibunya
selalu bertanya kepada ES

temannya yang tidak reappraisal
memuaskan saat ia
sedang menceritakan
masalahnya,
dikarenakan mungkin
temannya
juga
memiliki masalah yang
bahkan lebih berat.

coping

ES menilai bahwa Dukungan
kedua orang tuanya sosial
yang memiliki banyak
pengalaman pasti dapat
memberikan
saran
yang
dapat
membantunya
untuk
menyelesaikan
masalah.

Faktor
yang
mendukung
strategi koping

Ketika menu makanan Memikirkan
Aspek kognitif
di asrama tidak sesuai kebiasaan
di homesickness
dengan selera ES, ia rumah
jadi
merindukan
masakan ibunya di
rumah.
Ketika di rumah dulu, Perubahan
ibu
ES
selalu kebiasaan

Faktor penyebab
homesickness
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jadi kan mereka udah bisa
ngasih saran gitu lho aku harus
gimana harus gimana kayak
ngasih
apa
ya
ngasih
pandangan lah kan kalo aku
harus gimana kan tergantung
aku tapi aku sebaiknya kayak
gini terserah mau lakuin apa
enggak itu yang kadang aku
kangenin terus ini hehehe kalo
misalnya lauknya tuh nggak
enak yang aku nggak suka itu
juga kadang tuh keinget ibu
gitu biasanya kan aku ibu tuh
mesti nanya kan besok mau
makan apa mbak besok mau
sangu apa buat sekolah ibu tuh
biasanya kayak gitu terus
sekarang aku nggak bisa milih
kan jadi ini kadang kalo
misalnya aku lagi nggak suka
sama lauknya tuh aku kangen
ibu terus kalo kayak gitu tuh
Kangen masakannya gitu ya
Hoo habis itu ntar malemnya
aku ngemil kan bu masak aku
makan tahu terus diasrama
makan tempe terus kayak gitu

ia ingin makan apa hari
ini, ingin dibuatkan bekal
apa hari ini. Sementara di
Van Lith ia sama sekali
tidak bisa memilih menu
yang ingin dia makan.
ES mengeluh kepada
ibunya bahwa di asrama ia
setiap hari makan tahu,
dan jika ia pulang ke
rumah ingin dimasakkan
ibunya
makanan
kesukaannya.
Ibu
ES
menyangupi
keinginan
anaknya ini.

menanyakan
menu
yang ingin ES makan,
sementara di asrama ia
bahkan
tidak
bisa
memilih makakan yang
ingin ia makan.
ES menceritakan pada Assistance
ibunya bahwa ia bosan seeking
dengan menu makanan
di asrama yang setiap
hari makan tahu. Dan
ia meminta kepada
ibunya supaya ketika ia
pulang kerumah ES
bisa
dimasakan
makanan kesukaannya.

Problem focused
coping

Ibu ES menyanggupi Dukungan
keinginan ES untuk sosial
dimasakkan makanan
kesukaannya
ketika
pulang ke rumah.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping
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aku pengen ntar kalo pulang
dimasakin ini ini terus ibu ya
bilang iya ini udah bikin kok
rencana kayak gitu sama adik
yaudah
Berati yang dikangenin itu
lebih kayak keluarga ya
maksudnya ketika disini lagi
stress kayak banyak tugas
banyak apa terus kamu cerita
ke temen kamu merasa kayak
tanggepannya beda gitu terus
kamu jadi inget gitu oh kalo
aku dirumah banyak tugas
kayak gini mm lagi pusing
kayak gini pasti orangtuamu
bisa ngasih saran lebih gitu
ya kayak yang kamu butuhin
terus kalo lagi makanan
nggak sesuai gitu jadi suka
keinget
dirumah
makanannya
Bisa milih
Hee bisa milih kayak gitu
terus ada lagi nggak temen
atau
Ee kalo temen sih enggak
soalnya kan dulu temenku yang

Menurut ES ia tidak begitu
merindukan
temantemannya di Surabaya
karena ia merasa teman-

ES sudah menemukan Keterampilan
kecocokan
dengan sosial
teman-teman di Van
Lith.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping
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dulu sama yang sekarang tuh
nggak jauh beda malah
menurutku
lebih
asikan
sekarang sih yang waktu sma
terus apa lagi ya ee adik sih
biasanya kalo misalnya ini ya
sebenernya sih kangen adek itu
Cuma kalo misalnya ada orang
lagi ngomongin apa ya
ngomongin adeknya gitu atau
liat anak kecil gitu anak kecil
yang seumuran adekku gitu jadi
aku jadi kangen adekku gitu
biasanya aku sama dia ya aku
sebenernya aku nggak terlalu
deket sih sama adekku terus
tapi kalo liat orang liat anak
kecil gitu ya aku inget adek ku
aku pengen ngobrol sama dia
nggak tau aku berantem sama
dia gitu jadi kangen ngeliat
doang jadi kangen
Okey terus apa namanya
biasanya kalo kamu lagi
kangen kayak gitu ke
keluargamu kan lebih ke
keluarga ya berati ya kamu
kangenin ya itu kayak

temannya di Van Lith
lebih menyenangkan.
ES juga mengaku bahwa ia
juga merindkan adiknya
ketika melihat ada anak
kecil
yang
seumuran
dengan adiknya atau ada
yang
sedang
membicarakan
adiknya.
Meskipun sebenarnya ES
merasa bahwa ia tidak
begitu
dekat
dengan
adiknya, namun ketika
melihat
anak
kecil
seumuran dengan adiknya
ia
jadi
merindukan
mengobrol atau bertengkar
dengan adiknya.

Ketika melihat anak
kecil
yang
seusia
dengan adiknya, ES
jadi
merindukan
adiknya.

Aspek kognitif
homesickness
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rasanya kayak gimana sih
yang kamu rasain tuh apa
kayak
Kayak apa ya kayak kangen tuh
kayak
Apa yang kamu pikirin gitu
lho tentang mereka misal
mislanya kamu jadi kayak
sedih terus apa jadi ini terus
apa kamu mikir mikirin
tentang keluargamu jadi
kayak keluargaku dirumah
lagi ngapain ya nah semacam
macam kayak gitu
Ya sih kayak gitu kalo
misalnya ini lagi besok nggak
ada ulangan nggak ada pr gitu
tapi duduk di meja study terus
jam jam nggak tau jam jam
pokokmen biasanya nih kalo
dirumah nih lagi aku mikir gitu
biasanya kalo dirumah ngapain
ya terus aku ngomong kan ah
aku kalo dirumah pasti semua
sibuk sama nggak tau sama
laptopnya sendiri hapenya
sendiri kayak gitu kalo nggak
gitu pasti lagi nonton tivi aku

ES mengaku saat sedang
tidak memiliki kegiatan,
atau tidak ada ulangan atau
pekerjaan tertentu ketika
jam belajar ia duduk di
ruang belajar, biasanya ia
jadi
memikirkan
kebiasaan-kebiasaannya
ketika di rumah. ES
membanyangkan
situasi
rumahnya di jam-jam
tertentu aktivitas yang
terjadi
di
rumahnya,
seperti sedang menonton
tv, atau orang tuanya sibuk
dengan pekerjaan dan
laptopnya.

Ketika
ada
waktu Memikirkan
Aspek kognitif
luang,
ES
sering kebiasaan
di homesickness
memikirkan kebiasaan- rumah
kebiasaan di rumahnya,
seperti
dijam-jam
tertentu aktivitas apa
yang sedang terjadi.
Ketika
sedang
merindukan
keluarganya, ES ingin
mereka
ada
bersamanya.
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419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

mikir kayak gitu kan terus ya
aku inget inget aja sih terus tapi
kalo misalnya kangen nih ya
kangen aja gitu lho maksudnya
Cuma kayak pengen mereka
ada sama aku nggak harus aku
yang pulang sih pokoknya ada
yang kesini aja nggak tau salah
satu dari mereka tuh kesini
nemuin aku itu aja biasanya
udah udah nge nge apa ya
istilahnya ngatasin kangen ku
gitu lho kangen sih nggak
sampe yang sedih yang sampe
nangis nangis gitu udah nggak
Cuma
Tapi pernah dulu?
Hoo waktu kelas satu sih
Nah itu gimana ceritanya
maksudnya
yang
kamu
rasain ketika itu waktu kamu
lagi kangen kangennya itu
Ooh ee bisa tiba tiba nggak tau
diem gitu terus tiba tiba nangis
sendiri gitu lho keinget
yaampun ya itu tadi misalnya
stress gitu stress
Banyak mm apa tugas gitu

ES mengaku ketika ia
merasa
merindukan
keluargannya, ia hanya
menginginkan keluarganya
ada bersamanya, tidak
harus ES yang pulang ke
Surabaya.

ES menceritakan bahwa
dulu ketika awal-awal di
asrama ia bisa tiba-tiba
menangis saat merindukan
keluarganya.
Seperti
contoh, ketika ES sedang
memiliki banyak pikiran
yang membebaninya, dan
membuatnya jenuh. Saat
sedang
mengerjakan
sesuatu ia bisa berhenti
mengerjakan dan tiba-tiba

ES
menangis
saat
sedang
merindukan
keluarganya.

Aspek emosional
homesickness

Saat
menghadapi
masalah
ia
membayangkan jika ia
di rumah pasti ada
keluarganya
yang
membantu
atau
memberi saran kepada
ES.

Aspek kognitif
homesickness
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447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

gitu ya
Heem heem banyak pikiran
terus tiba tiba kan jenuh kan
habis itu aku berenti ngerjain
terus tiba tiba nangis sendiri
gitu tapi sebenernya aku bukan
nangisin tugasnya gitu lho aku
nangisin coba kalo misalnya
aku dirumah aku nggak bakal
se setress ini pasti
Ada yang..
Hoo ada yang nemenin terus
ada juga yang nggak tau
ngebantuin lah nggak tau
ngasih saran atau Cuma
nemenin
aja
pokokmen
pokokmen ada ada yang ada
keluargaku gitu lho kan kalo
dirumah kan kalo disini kan
beda itu tadi karena temen tuh
ee kalo menurutku bebannya
sama atau malah lebih berat
daripada kita gitu lho nggak
ada yang lebih ringan jadi kalo
menurutku minta saran juga
nggak enak juga sih
Okey kamu merasa nasib
kalian sama gitu ya

menangis. ES mengaku
bahwa
ia
bukannya
mengisi tugas yang ia
punya, namun ia menangis
karena
membayangkan
jika ia di rumah pasti ia
tidak merasa sesetres ini.
ES merasa ketika di
rumah, pasti ada yang
membantu, memberi saran,
atau bahkan minimal ada
keluarganya
yang
menemaninya.
Namun
ketika di Van Lith yang
ada
hanya
temantemannya yang memiliki
beban masalah dan pikiran
masing-masing
yang
mungkin lebih berat dari
yang ES alami dan
rasakan.

Dulu ketika di rumah, Perubahan
saat memiliki masalah kebiasaan
ES bisa mengandalkan
keluarganya, namun di
Van Lith ia merasa
teman-temannya juga
memiliki masalah dan
beban
yang
sama
dengannya.

Faktor penyebab
homesickness
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475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

Hee hehehe
Ee terus kalo misalnya
tentang di akademik di
sekolah gitu pelajaran gitu
nah menurutmu sejauh ini
kamu bisa mengikuti nggak?
Pelajaran sekolah gitu
Masih bisa kok apalagi
sekarang kan udah penjurusan
kan kalo udah penjurusan kan
emang udah dari dulu aku
pengen ips aku emang nggak
suka ngitung gitu lho mbak nah
jadi ee kalo sekarang lebih ke
ngapalin kan jadi aku lebih
suka gitu lho bisa nggak nggak
usah terlalu ngoyo kayak dulu
kalo dulu kan ngitung harus di
meja
studi
terus
harus
pokokmen harus kayak gitulah
harus jelas oh ini kayak gini
kayak gitu kalo sekarang kan
ngapalin bisa di bed bisa sambil
dengerin musik gitu jadi lebih
gampang lebih bisa ngikutin
daripada waktu dulu kelas 10
nggak bisa
Karena kelas 10 masih

ES merasa ketika sudah
naik di kelas dua dan ia
bisa masuk ke jurusan
yang ia inginkan yaitu
jurusan IPS, ES lebih bisa
mengikuti pelajaran di
sekolah.
Jika
di
bandingkan ketika ES
masih kelas satu, dan mata
pelajarannya masih umum.
Menurut ES dulu ketika ia
kelas satu, ia masih harus
tertib dalam belajar, harus
belajar di meja belajar,
namun ketika sudah naik
ke kelas dua ia merasa
lebih mudah saat harus
belajar. ES merasa bahwa
pelajaran kelas dua ini ia
hanya
lebih
banyak
menghafal.

ES merasa di kelas dua
dan masuk ke jurusan
IPS ini membuatnya
bisa
mengikuti
pelajaran dengan baik.
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503
504
505
506
507
508
509
510
511
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514
515
516
517
518
519
520
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523
524
525
526
527
528
529
530

banyak
ya
maksudnya
pelajarannya
Iya masih umum
kan sekarang jadi lebih ya
sesuai minat kamu gitu kan
udahan
heem
oke terus kalo kayak tugas
tugas di sekolah gimana?
Yang dari dulu sampe
sekarang
gitu
kayak
membebanimu
atau
ya
enggak kamu merasa bisa
ee enggak sih itu emang udah
bagian dari sekolah nggak sih
jadi emang dari dulu sekolah
selalu sama ee ada pr nya kan
yaudah sih sebenernya nggak
apa apa apalgi sekarang hehehe
lebih dikit kan daripada kelas
10 soalnya pelajarannya kan
juga lebih dikit terus kalo bisa
sih kalo aku sekarang pr itu
dikerjain disekolah kan sering
kan jam kosong
heem
terus habis itu yaudah lah
daripada nganggur aku bikin

Terkait tugas di sekolah,
ES merasa tidak begitu
terbebani karena ia merasa
sejak ia sekolah PR
(pekerjaan rumah) sudah
menjadi
bagian
dari
sekolah. ES mengaku saat
ini ia terbiasa mengerjakan
PR
langsung,
atau
memanfaatkan jam jam
kosong saat di sekolah
supaya ketika di asrama ia
tidak perlu mengerjakan
PR lagi dan ia bisa
bersantai-santai.

Di kelas dua ini ES
merasa tidak terbebani
dengan
tugas-tugas
sekolah.
ES
terbiasa Planfull
Problem focused
memanfaatkan waktu- problem solving coping
waktu luang ketika jam
kosong di sekolah
untuk mengerjakan pr.
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531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
556
557
558
559

mending bikin pr biar ntar di
unit nggak nggak apa ya nggak
kejar kejar waktu lagi gitu bisa
nganggur gitu lah
oke berati kalo ada tugas
sekarang langsung dikerjain
tapi kalo yang dulu sekarang
kan karena udah penjurusan
udah berkurang ya mata
pelajarannya, kalo yang dulu
sempet ngalami
iya kalo yang dulu sempet
ngalami sampe harus ditulis di
di post it gitu kan terus
ditempel biar nggak lupa kalo
habis ini harus ngerjain ini
habis ini ngerjain ini kadang
kadang tuh sehari bisa banyak
banget gitu lho terus aku sampe
bingung ini dikerjain yang
mana duluan kayak gitu
berati dulu ketika kamu lagi
tugasnya numpuk gitu yang
kamu lakuin apa
ee ini dicicil eh di nggak ding
kan misalnya langsung dapet 3
ya gitu sehari nah itu biasanya
aku cari yang mana yang leb

Ketika kelas satu, ES
mengaku
ia
pernah
memiliki banyaku tugas
yang harus ia kerjakan
dalam satu waktu. Dalam
kondisi seperti itu, ES
merasa bingung mana

Tugas yang menumpuk Beban
tugas Faktor penyebab
membuat ES merasa yang berat di homesickness
bingung mana yang sekolah
harus
ia
kerjakan
terlebih dahulu.
Sebelum

mengerjalan Planfull

Problem focused
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560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

paling mudah paling yang
paling aku senenglah jadi aku
ngerjain duluan nah ntar kalo
misalnya aku udah nyerah sama
yang susah ini aku biasanya liat
temen hehehe
oh yayaya berati dikerjain
yang gampang dulu biar
cepet selesai terus nanti baru
yang susah kalo udah putus
asa
iya baru liat besoknya
nanya ke temen gitu oke ee
berati sejauh ini kalo tugas
tugas itu kamu merasa kamu
mampu ngerjain
heem
kayak nggak ada kesulitan
nggak
yang gimana gitu terus kalo
misalnya pendapatnya sekar
tentang kehidupan di asrama
sama temen temen selain
yang tadi tuh gimana sekar
ee maksudnya kayak?
Kayak apa ya kebiasaan gaya
hidup di asrama itu kayak
gimana sih

yang yang harus ia
kerjalan terlebih dulu.
Untuk
mengatasi
kebingungannya tersebut
biasanya
ES
melihat
tugasmana yang paling
mudah supaya ia bisa
mengerjakan terlebih dulu
dan bisa cepat selesai.
Baru setelah itu ia
mengerjakan tugas yang
paling sulit. Namun ketika
ia merasa tidak bisa
mengerjakan, ES akan
bertanya kepada temannya.

tugas yang menumpuk, problem solving coping
ES menentukan tugas
mana yang ia anggap
paling mudah supaya ia
bisa kerjakan terlebih
dahulu.
Ketika
mengalami Information
kesulitan
saat seeking
mengerjakan tugas, ES
akan bertanya kepada
temannya.

Problem focused
coping
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588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

Mmm
Bareng sama temen temen
gitu lho
Ooo kalo kalo menurutku sih di
asrama ini harus harus care
Heem
Harus caring satu sama lan
soalnya kan kita sama sama
jauh dari rumah kan nah ee
gimana kita bisa nempatin diri
kita jadi keluarga buat temen
kita kayak gitu itu yang
pertama terus yang kedua ini
harus disiplin soalnya kan
tugasnya banyak dan waktunya
tuh dikit gitu lho jadi gimana
biar semuanya tugasnya selesai
dalam waktu yang apa ya
waktunya cukup
Mepet?
Tugasnya hee selesai kalo bisa
sih tugasnya selesai dan
waktunya masih sisa gitu lho
jadi bisa refreshing menurutku
sih itu jadi harus pinter pinter
ngatur waktu juga terus apalagi
Kalo
tadi
kan
kamu
bilangnya kayak di asrama

Menurut ES, ketika hidup
bersama dengan temanteman di asrama ia harus
care atau peduli dengan
orang lain. Hal ini
dikarena semua anak yang
tinggal di asrama kan jauh
dari keluarga, sehingga
teman-temannya
ini
bagaimana caranya bisa
menempatkan diri supaya
bisa menjadi keluarga.
Dengan begitu diharapkan
bisa menjadikan suasana di
asrama menjadi nyaman
untuk satu sama lain.
Selain harus saling peduli,
menurut ES tinggal di
asrama juga harus disiplin
dan
pintar
mengatur
waktu. Hal ini dikarenakan
tugas di sekolah dan
asrama
yang
banyak,
namun waktu yang ada
hanya sedikit. Sehingga
menurut ES, bagaimana
caranya semua tugas bisa

ES
merasa
ketika Keterampilan
tinggal
di
asrama sosial
seseorang
harus
memiliki
kepedulian
dengan
teman
di
asrama
supaya
menciptakan
kenyamanan
bagi
semua yang tinggal di
asrama.

Faktor
yang
mendukung
strategi koping

ES juga menganggap Keterapilan
bahwa saat tinggal di memecahkan
asrama seseorang harus masalah
disiplin dan pintar
mengatur waktu supaya
bisa
menyelesaikan
tugas yang banyak
dalam waktu yang
terbatas.

Faktor
yang
mendukung
strategi koping
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617
618
619
620
621
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623
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625
626
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629
630
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633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643

tuh harus ini care sama
temen harus apa namanya
peka gitu maksudnya itu kan
keharusan emang situasinya
tuh seperti apasih yang bikin
kamu berpikir kita harus
kayak
gini
emang
keadaannya
tuh
kayak
gimana
Ooh di asrama ini kan juga ada
rumah kan nah jadi ya itu tadi
biar biar kita bisa bisa antar
temen itu sama sama nyaman
jadi harus saling peduli gitu
kalo di asrama kan jauh dari
rumah jadi harus peduli gitu
terus asrama ini ya ya itu tadi
jadwalnya tuh udah diatur gitu
lho jadi kita tinggal ngikutin
nah tapi kan ngikutin nggak
segampang itu jadi gimana
caranya kita nyesuaiin diri kita
sama jadwal yang udah ada biar
kitanya
nggak
kerepotan
kedepannya ntar kayak gitu sih
Hmm yayaya terus berati
sejauh ini apa kamu ngerasa
kamu bisa menyesuaikan diri

selesai dalam waktu yang
cukup. Kalau bisa ia harus
tetap memiliki waktu
luang
supaya
bisa
refreshing.
Menurut ES meskipun
semua kegitan di asrama
sudah terjadwal, namun
tidak semudah itu untuk
mengikuti jadwal yang
sudah dibuat. Oleh karena
itu, tinggal bagaimana
caranya
supaya
bisa
menyesuaikan diri dengan
jadwal yang sudah ada
sehingga tidak merepotkan
diri sendiri.
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647
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655
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665
666
667
668
669
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sama ya keadaannya disini
kayak peraturannya terus
sama temen temennya gitu
Ya kalo sama temen sih udah
udah ya okelah nggak papa tapi
kalo sama peraturan nih kadang
ada juga beberapa peraturan
kayak apa ya kayak ee kayak
ini hehehe itu yang wajib
pramuka itu tadi Oh ya Kenapa
kelas 11 wajib pramuka kelas
11 tahunku sih kenapa kelas 11
angkatanku
harus
harus
pramuka sementara kelas 11
angkatan 24. Dulu? Hee yang
dulu. Angkatan atasku nggak
harus pramuka kan aku nggak
ngerti gitu lho terus apa tujuan
pramuka buat kita orang Cuma
dengerin orang kayak gitu juga
itu sama aja kayak sekolah
nggak sih 7 hari dalam
seminggu kan nggak ada beda
gitu lho nah itu yang aku
kadang tuh nggak ngerti juga
sama sekolah
Oke udah terus kalo misalnya
sekarang apa kamu udah

ES
terkadang
mempertanyakan beberapa
peraturan yang ada di
sekolah, seperti wajib ikut
pramuka untuk kelas dua,
sementara angkatan di
atasnya dulu tidak wajib
mengikuti
pramuka.
Menurut ES kegiatan
pramuka ini tidak jelas
tujuannya apa, karena
kegiatannya
biasanya
hanya mendendengarkan.
Menurut ES itu sama saja
dengan kegiatan di sekolah
7 hari dalam seminggu.

Ada beberapa peraturan Beban
di sekolah yang ES tuntutan
tidak
paham
apa berat
tujuannya,
seperti
kegiatan
wajib
pramuka
di
hari
Minggu bagi kelas dua.

atau Faktor penyebab
yang homesickness
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680
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684
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693
694
695
696
697
698
699

punya temen temen deket
gitu kayak yang yang kamu
percaya bisa kamu ceritain
kayak gitu tadi Udah sih
Terus
gimana
sih
hubunganmu sama mereka
kayak temen temen sama
temen? Ee kalo sama temen
aku nih ee beda sa antara temen
yang biasa sama temen deket
temen biasa nih kayak Cuma
temen yang asik asik an
Kenal say hay gitu
Heem
nggak
juga
sih
pokokmen temen yang asik
asikan gitu yang kalo misalnya
diajak
ketawa
bareng
nyambung pokoknya seru gitu
lho tapi aku belum percaya
sama dia mungkin karena
saking ser asiknya dia tuh
sampe semua yang dia tahu tuh
diomongin ke orang lain itu aku
kadang kayak gitu Cuma kalo
sama temen deket nih bisa asik
juga sih tapi tuh lebih ke kayak
yang kayak misalnya aku lagi
stress gitu terus aku nyari dia

ES mengaku bahwa ia
sudah menemukan teman
dekat yang bisa ia ajak
berbagi cerita. ES merasa
bahwa teman tersebut yang
pertama ia cari untuk
diajak berbagi cerita saat
ia mengalami sesuatu.
Menurut
ES,
awal
pertemanan mereka karena
mereka (ES dan temannya
ini) satu unit, satu kelas,
kemudian sering pulang
sekolah bareng. Kemudian
pernah suatu ketika saat
ES
sedang
sedih,
temannya ini menanyakan
keadaan ES apakah sedang
baik-baik saja. Sejak saat
itu ES mulai cerita dengan
temannya ini, dan mereka
saling cerita satu sama
lain. ES merasa nyaman
dan selalu ingin cerita

Di Van Lit, ES sudah Dukungan
menemukan
teman sosial
baik yang ia percaya
untuk diajak bercerita
masalah pribadi.

Faktor
yang
mempengaruhi
strategi koping

ES membedakan teman Keterampilan
yang bisa ia ajak cerita sosial
atau sekedar teman
untuk seru-seruan di
asrama.

Faktor
yang
menpengaruhi
strategi koping
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713
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723
724
725
726
727

aku lagi gini gini gini atau
misalna aku lagi seneng terus
aku cerita sama dia eh aku
ngerasa gini lho tau nggak sih
kayak gitu terus temen deket
nih biasanya yang apa ya yang
ya itu sih tadi orang orang
pertama yang aku cari terus
menurutku dia harus tau aku
kenapa kayak gitu deh
Nah kamu milih orang orang
itu dari apanya maksudnya
kamu kamu bisa percaya
sama orang ini itu kenapa
Ee nggak tau itu ada gitu aja
gitu lho jadi kayak aku
Klop aja gitu
Heem awalnya dari seru seruan
dulu kan dari ketawa ketawa
doang terus ee mungkin ada
berapa e misalnya kita satu
kelas atau kita satu satu unit
satu kegiatan sore satu satu
ekstra itu terus mungkin sering
pulang bareng juga kan terus
ternyata kok ee mungkin
berawal dari aku lagi sedih
terus dia nanya kamu kenapa

dengan
temannya
ini
ketika sedang ada masalah.
ES mengaku bahwa ia juga
memiliki teman dekat lain,
yang ia sebut sebagai
teman-teman
asik,
istilahnya teman-temannya
ini yang enak diajak
bercanda,
namun
ES
mengaku kurang nyaman
menceritakan
masalah
pribadinya dengan teman
teman ini. Hal tersebut
dikarenakan
karena
asiknya teman-teman ini
terkadang
membuat
mereka
menceriakan
mslah pribadi ES kepada
orang lain.
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733
734
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736
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738
739
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741
742
743
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745
746
747
748
749
750
751
752
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755

kar terus dari mungkin dari itu
terus aku jadi nyaman gitu lho
aku ngerasa dia bisa dipercaya
dan aku ngerasa dia peduli
sama aku jadi akhirnya cerita
cerita aku cerita terus dia juga
cerita terus akhirnya ya udah
kayak gitu akhirnya saling
mencari kalo pengen cerita gitu
Oke terus kalo misalnya ya
sekarang balik lagi ke dulu
ketika kamu masuk Van Lith
dulu kamu pengen sekolah
disini tuh atas keinginanmu
sendiri atau atas saran dari
orang tua atau keluarga yang
lain? Pengen sendiri. Terus
setelah kamu pengen sendiri
terus kayak kamu bilang ke
orang tuamu gitu. Heem. Nah
karena itu pilihanmu sendiri
setelah kamu masuk kesini
gimana pendapatmu kayak
perasaanmu
gitu
kayak
sesuai nggak sih sama. Ee
misalnya sih kayak harus ee
kalo dibilang sesuai nggak juga
sih soalnya aku kan pengen

Sekolah di Van Lith
adalah pilihan ES
sendiri
karena
terinspirasi dari cerita
yang ia baca di novel.

ES mengaku keputusan
sekolah di Van Lith
awalnya
adalah
keinginannya
sendiri.
awalnya ES mengaku
keinginannya sekolah di ES merasa bahwa ia acceptent
Van
Lith
karena harus
berusaha
terinspirasi dari novel yang menghadapi
apapun

Latar belakang
masuk Van lith
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756
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775
776
777
778
779
780
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masuk Van Lith dari aku baca
novel terus tentang anak anak
asrama gitu kan terus pas
masuk sini ya jauh gitu lho
maksudnya apa yang aku baca
sama yang aku alami tuh jauh
tapi ee aku nggak pernah mikir
ketidaksesuaian dari apa yang
aku harapkan sebelumnya sama
yang aku alami tuh jadi alasan
buat aku keluar dari sini gitu
lho soalnya gimana gimana kan
aku sendiri yang pengen disini
kalo misalnya aku keluar kan
berati aku nggak tanggung
jawab
gitu
lho
sama
keputusanku itu kan artinya aku
nggak konsisten tapi buakn
berati dengan alasan aku takut
aku nggak konsisten jadi aku
bertahan disini meskipun aku
nggak nyaman maksudnya dari
ke nggak sesuai nggak sesuai
itu tadi aku malah nemuin kalo
misalnya oh iya ya ternyata apa
yang aku baca tuh kalo
misalnya diterapin disini tuh
nggak cocok jadi emang lebih

pernah
ia
baca.
Ia
membaca sebuah novel
yang
menceritakan
kehidupan di asrama.
Setelah ES merasakan
sendiri tinggal di asrama
Van Lith, ia merasa
kenyataannya
berbeda
dengan yang ia baca di
novel. Namun ES tidak
menjadikan alasan ketidak
sesuaian kenyataan yang ia
hadapi di Van Lith dengan
cerita yang ia baca tentang
kehidupan
di
asrama
sebagai
alasan
untuk
keluar dari van Lith. ES
merasa bahwa sekolah di
Van Lith adalah tanggung
jawab dari pilihannya
sendiri.
ES juga melihat dari
ketidaksesuaian kenyataan
kehidupan asrama di Van
Lith dengan yang ia
banyangkan, ia justru
dapat belajar banyak hal
yang tidak ia bayangkan

yang ia alami di Van
Lith sebagai tanggung
jawab dari pilihannya
sendiri.
ES
melihat
dari Positive
ketidaksesuaian
reappraisal
kenyataan di Van Lith
dengan
cerita
kehidupan di asrama
yang ia baca dari novel,
justru
membuatnya
lebih
banyak
mendaptkan pelajaran
baru.

emotional
focused coping
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baik kayak gini gitu nah sebelumnya.
akhirnya aku belajar buat iya
sih kalo kayak gini enak juga
nggak ada salahnya dan itu
malah menurutku lebih asik
daripada apa yang aku baca
sebelumnya gitu jadi ee
menurutku kalo sesuai nggak
sesuai sih enggak eh nggak se
misalnya nggak sesuai sama
apa yang aku harapin sih bener
tapi kalo misalnya ee
Hee
tapi
itu
nggak
menganggu
Nggak
nggak
nggak
mempengaruhi aku
Kamu justru dapet belajar
banyak gitu ya
Heem malah lebih seneng
sebenernya
Terus kalo misalnya tadi juga
terkait sama homesick tadi ee
sekarang ini ee apa sih yang
kamu lakukan buat menjaga
komunikasi kamu masih
berkomunikasi kan sama
yang kamu ini kan
Hee
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kayak
mungkin
sama
keluarga ya yang kamu
sering dikangenin itu usaha
apa yang kamu lakukan
untuk menjaga komunikasi
sama mereka
ee email aku kalo misalnya lagi
ada tugas gitu terus ke lab kom
kan habis itu tugasnya udah
kelar ini aku buka email terus
aku cerita sama ibu biasanya
kalo misalnya aku udah janji
misalnya wkatu explore bu
besok aku mau cerita gini gini
gini jadi kayak gitu terus jumat
malemnya aku email aku cerita
banyak kayak gitu kan
oh kamu ceritanya via email
gitu
hee kalo misalnya kan nggak
tau aku males aja telpon kan
kadang aku nggak tau kenapa
nggak suka telpon jadi aku
biasanya email kalo nggak gitu
wkatu explore kan boleh
pegang hp kan aku wa wa ibu
kan ibu nggak bisa di telpon
kan kalo misalnya di kantor

ES mengaku ketika sedang
merindukan keluarganya,
ia akan menulis email
untuk ibunya. Melalui
email
tersebut,
ES
menceritakan banyak hal
kepada
ibunya.
ES
menceritakan apa saja
yang ia alami dan rasakan
di Van lith kepada ibunya,
dengan begitu ES merasa
ibunya bisa memantau
perkembangannya.
Namun ketika ia bisa
membawa handphone ES
akan bercerita kepada
ibunya melalui pesan
singkat
(aplikasi
whatsapp), karena tidak
memungkinkan ES untuk
menelpon ibunya di siang
hari saat ibunya sedang
bekerja.

Ketika
sedang Direct action
merindukan ibunya, ES
akan menuliskan apa
yang ia alami dan
rasakan kepada ibunya
melalui email atau
melalui pesan singkat.

Problem focused
coping
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soalnya lagi kerja jadi aku wa
bu aku lagi gini lho gini gini
gini kayak gitu yaudah sih
pokokmen ibu tuh tau aku lagi
ngapain aku lagi ngerasain apa
jadi meskipun jauh tuh ibu
tetep bisa apa mantau gimana
sih aku disini kayak gitu kalo
bapak sih kan karena bapak
kerjaannya nggak ngiket nggak
nggak ada kayak jadwal yang
apa yang diatur gitu jadi bapak
lebih sering kesini jadi aku
lebih deket sama bapak sih
sebenernya. Sekarang? gara
gara aku masuk sini, dulunya
aku takut hehehe soalnya bapak
suka marah marah gitu kan
terus kayak sebenernya aku
deket sama bapak sih sejak aku
daftar sejak ppdb ku soalnya
kan ibu nggak bisa nganter kan
terus akhirnya sama bapak terus
awalnya juga gitu aku harus
ngomong apa sama bapak masa
aku bingung ngomong sama
bapak sendiri kan. karena
dulunya jarang karena waktu

Semenjak sekolah di Van
Lith,
ES
merasa
hubungannya
dengan
Bapaknya menjadi lebih
dekat. Hal ini dikarenakan
Bapaknya lebih sering
mengunjungi
dan
mengurus segala keperluan
ES dari awal masuk Van
Lith. Padahal awalnya, ES
mengaku bahwa ia takut
dengan bapaknya yang
suka marah-marah.
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smp jarang ini ya
iya soalnya lebih deket sama
ibu juga kan soalnya ibu dulu
kan ngajar di sekolahku di smp
jadi ibu kan yang tau aku
gimana gimana kalo bapak kan
lebih sering dirumah kan jadi
ee nggak tau gitu lho aku
gimana tapi gara gara aku
masuk sini terus ibu jadi susah
kesini
yang sering nganter
hoo yang sering ngunjungi
yang sering nganter apa apa
aku sama bapak kayak gitu jadi
aku lebih deket sama bapak
sekarang
okedeh
okee ee sekar kemaren kan
kita udah ngobrol ngobrol
udah tentang ceritain ketika
dulu kamu homesick kayak
gimana nah terus sekali lagi
coba dong kamu pernah
nggak ceritain pengalamnmu
ketika kamu lagi mengalami
homesick itu apa sih yang
kamu rasain perasaannya

ES bercerita ketika masih
SMP ia lebih dekat dengan
ibunya, apalagi ibu ES
bekerja menjadi guru di
sekolah ES waktu SMP.
Sehingga
ES
merasa
ibunya
lebih
memahaminya.
Namun
setelah masuk Van Lith,
karena kondisi pekerjaan
ibu
ES
yang
tidak
memungkinkan
untuk
sering menjenguk ES,
maka Bapaknya yang
pekerjaanya lebih fleksibel
yang
lebih
sering
mengunjungi
dan
menjenguk ES di asrama.
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896
897
898

kayak gimana pas lagi
kangen kangen gitu
ee kayak sedih soalnya kangen
tapi nggak bisa ketemu terus
kangen paling mereka juga
nggak bisa tau kalo aku kangen
gitu Cuma ntar kalo misalnya
pas mereka bisa tau aku udah
ilang gitu lho rasanya. udah
lega gitu? heem apa ya ya itu
sebenernya yang paling paling
dominan ngerasain tuh sedih
soalnya ya itu tadi aku kangen
mereka nggak bisa tau gitu
berati kalo misalnya mereka
asal mereka udah tau kalo
kamu kangen aja gitu udah
mengobati
heem kan kalo mereka tau
berati mereka apa ya apa ya ada
gitu lho aku ngerasa mereka
ada kalo mereka tau kan berati
mereka tau aku ngerasain apa
aku lagi ngapain aku sama
siapa kayak gitu gitu jadi
mereka ada mereka perhatian
gitu
nah itu kayak seberapa sering

Ketika sedang merasa
kangen
dengan
keluarganya, ES mengaku
bahwa ia merasa sedih
karena tidak bisa bertemu
dengan
keluarganya.
Namun
ES
mengaku
bahwa
asalkan
keluarganya tahu bahwa
ES sedang merindukannya
sudah membuat ES merasa
lega. Hal ini dikarenakan
menurut ES dengan orang
tuanya mengetahui bahwa
ia sedang kangen rumah,
maka orang tuanya ada
dan ikut merasakan apa
yang sedang ES alami.
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sih kamu ngalamin kayak
gitu
ee dulu atau sekarang
ya dari dulu sampe sekarang
kalo dulu gimana kalo
sekarang
mungkin
ada
bedanya
kalo kalo dulu nih paling kerasa
waktu karantina soalnya itu kan
masih baru baru terus habis itu
masih baru baru terus masih
apa ya aku nih orangnya kalo
misalnya punya ngerasain
sesuatu yang baru ngelakuin hal
baru terus punya punya apa
punya, heem pokoknya di
tempat yang baru gitu aku tuh
pengen sharing gitu lho sama
orang pengen pengen jadi kalo
misalnya
aku
ngalamin
misalnya kayak baru pertama
kali masuk Van Lith gitu kan
habis itu kan langsung ditinggal
kan sama orang tua terus waktu
oase waktu oase ternyata
makannya 7 menit terus
mandinya harus cepet nah itu
tuh aku ngerasa kayak aku

ES merasa saat karantina,
ketika ia baru pertama kali
tinggal di asrama dan jauh
dari keluarganya ia merasa
sangat
merindukan
keluarganya. ES merasa
bahwa
ia
memiliki
kebiasaan
untuk
menceritakan pengalaman
yang baru ia alami kepada
orangtuanya. Pada saat
OASE (Orientasi Asrama
dan Sekolah), ES memiliki
keinginan untuk bercerita
kepada Bapak dan Ibunya
bahwa ia harus mandi
cepat,
menghabiskan
makanan dalam waktu 7
menit,
dan
lain-lain.
Namun orang yang ingin

Saat masa karantina, Perubahan
ES mengaku sangat kebiasaan
merindukan
orang
tuanya karena ia ingin
menceritakan
pengalaman yang baru
ia alami di Van Lith
namun orang tuanya
tidak ada disitu.

Faktor penyebab
homesickness.
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pengen deh cerita sama ibu aku
pengen deh cerita sama bapak
kayak gitu nah itu yang paling
terasa soalnya waktu aku
pengen pengen cerita sama
orang yang aku cari tuh
orangnya tuh nggak ada
biasanya yang diceritain gitu
ya
heem orangnya tuh nggak ada
buat aku ceritain gitu itu yang
pertama itu paling terasa gara
gara itu waktu karantina terus
abis karantina kan udah boleh
dikunjungin
udah
boleh
eksplore
udah
boleh
berhubungan gitu lah nah itu
yang udah mulai apa ya udah
mulai kerasa kalo ya udah
nggak papa udah udah ngobrol
juga jadi kayak apa ya udah
mulai lupa lah kalo sama
homesick nya
nah terus kalo misalnya
ketika kamu lagi ngalamin
homesick itu tadi kamu lagi
kangen sama ibumu sama
bapakmu ya sama keadaan

ES ajak cerita orangnya
tidak ada.
Namun
ketika
masa
karantina sudah selesai,
dan ES bisa bertemu dan
mulai bisa berkomunikasi
dengan
keluarganya
meskipun terbatas, ES
merasa bahwa ia mulai
tidak terlalu sering merasa
homesick.
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dirumah kayak gitu biasanya
apa yang kamu lakuin
ee ngobrol sama temen ngobrol
sama temen ngobrolin apapun
msialnya nggosip gitu itu kan
bisa bikin bisa bikin apa ya bisa
bikin lupa gitu terus kalo nggak
gitu juga ngomong masalahnya
juga misalnya aku ngomong
sama temen aku lagi homesick
nih gini gini gini terus temenku
ngomong iya nih aku juga terus
kita sama sama kayak nyari
solusi bareng terus cerita cerita
kenapa sih kok bisa homesick
kayak gitu kan menurutku udah
mulai ngobatin yang pertama
tuh cerita sama temen terus
yang kedua nih ee kalo
misalnya aku lagi nggak
pengen cerita atau aku mendem
sendiri tuh aku biasanya
dengerin musik kalo nggak gitu
baca novel jadi kan aku bisa
lupa sebentar soalnya kan ada
hal lain yang ad adipikranku
gitu kalo nggak gitu aku tidur
hehe

ES mengaku ketika sedang
merasa homesick, hal yang
ia lakukan adalah ngobrol
dengan temannya. ES dan
temannya
akan
membicarakan
apapun,
misalnya bergosip dan
sebagainya supaya ia bisa
lupa dengan perasaan
rindu rumahnya.
Jika tidak bergosip, ES
mengaku bahwa ia juga
kadang
menceritakan
masalahnya
dengan
temannya, supaya ia bisa
mendiskusikan solusi ia
tidak terlalu merindukan
keluarganya.
Namun di saat ES merasa
sedang
tidak
ingin
menceritakan masalahnya
kepada
orang
lain,
biasanya
ES
akan
mendengarkan music atau
membaca novel supaya ia
tidak
terus
menerus

Ketika
sedang
merindukan
keluarganya, ES akan
mencari kegiatan yang
bisa
mengalihkan
perhatiannya
supaya
tidak
terlalu
memikirkan
keluarganya
seperti
membaca
novel,
mendengarkan music,
atau bergosip dengan
temannya.

Suppression of Problem focused
competing
coping
activities
(Carver)

Selain
itu,
ketika Assistance
sedang
merindukan seeking
keluarganya,
ES
biasanya
akan
menceritakan kepada
temannya bahwa ia
sedang
merindukan
keluarganya
dan
mendiskusikan
cara
supaya ia tidak terlalu
memikirkan
homesicknnya.

Problem
coping

focuse
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hmm berati kalo misalnya memikirkan orang tuanya.
kayak kamu mengisi kegiatan Kalau tidak ES akan tidur.
gitu ya biar nggak mikirin
rumah terus gitu
iya kayak nyari pengalih
perhatian gitu
tapi itu bertahan lama nggak
biasanya kalo dengan cara
tadi
heem
maksudnya
kalo
nggak
muncul lagi gitu
nggak udah mulai kayak ya
mungkin
nggak
ilang
sepenuhnya tapi udah mulai
disadari oh ya nggak papa aku
berkurang gitu bukan ilang
terus ada lagi nggak berati
tadi kan selain apa namanya
kamu yang pertama cerita
sama temen entah itu
nyeritain yang lain atau
kamu curhat juga kalo lagi
homesick terus kalian bisa
sama sama sharing gitu hoo
gimana caranya terus habis
itu kedua kamu dengan
mencari kegiatan yang lain
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kayak dengerin musik terus
baca novel biar nggak begitu
nggak melulu mikirin itu ada
lagi nggak selain itu
nggak sih sebenernya itu aja itu
udah cukup menurutku
ada nggak kalo misalnya
mungkin kamu biasanya
ketika
kamu
mengalami
masalah kayak gitu kamu
termasuk orang yang kayak
bikin planning gitu nggak sih
kayak rencana harus ngapain
ngapain atau kayak yaudah
spontan aja
spontan aja sih soalnya kadang
aku kalo bikin rencana tuh
kadang nggak sesuai sama apa
yang misalnya aku udah bikin
rencana gitu terus ntar waktu
waktu udah dijalanin kok
ternyata
ada
ternyata
ngelakuinnya lebih lama kayak
gitu apa kalo nggak gitu
waktunya buat ini dikurangin
jadi kadang nggak sesuai sama
yang udah aku bikin jadi aku
mending langsung aja langsung
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aja
berati lebih kayak fleksibel
gitu ya yang saat itu bisa
kamu lakuin ya kamu lakuin
kayak gitu
iya
oke terus ee nah ketika kamu
tadi kayak berati kan kamu
kalo lagi ngalamin homesick
yang kamu lakuin itu Cuma
dua itu tadi ya kamu kayak
pernah nggak sih kayak apa
ya misalnya kalo cowok kan
ada ya yang ngerokok atau
minum kayak gitu gitu buat
ada yang bilang itu buat me
apa ya waktu lagi homesick
kayak gitu atau lagi ada
masalah kamu pernah kayak
gitu nggak
oh yang negatif gitu
hee melakukan kenakalan
apa gitu
kalo aku sih enggak soalnya
kalo misalnya aku nakal nih ya
misalnya aku ee homesick terus
habis itu apa skiplah katakan
gitu nah terus habis itu
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misalnya nih aku ketauan itu
menurutku malah bikin aku
makin homesick gitu lho
soalnya misalnya aku
nambah masalah lagi
hoo kena masalah terus nggak
ada yang buat cerita gitu jadi
mending ngelakuin apa yang
aman yang bisa bikin aku
nyaman kayak gitu kalo kayak
gitu selain aku nggak berani itu
juga itu juga bikin masalah gitu
lho buat aku jadi malah makin
memperparah homesick yang
aku rasain
oke terus ee kalo misalnya ya
menurut
kamu
kamu
termasuk orang yang ee kalo
dalam mengatasi masalah
kayak gitu entah itu homesick
atau masalah yang lain
termasuk
orang
yang
cenderung nyari apa ya
mencari solusinya itu yang
yang kamu ubah itu kamu
berusaha
merubah
keadaannya masalahnya atau
kamu lebih kayak ke yang
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menyelesaikan yang ada di
dirimu sendiri gitu kayak
emosi mengatasi emosi mu
biar nggak, jelas nggak
pertanyaanku
hee hee ee lebih ke aku sendiri
sih soalnya kalo ngubah
lingkungan kan lama terus
banyak juga kan banyak juga
yang banyak yang harus diubah
gitu lho bisa aja apa yang
pengen aku ubah itu orang
orang nggak setuju jadi aku
mending
nyesuaiin
diriku
sendiri biar aku sendiri nyaman
terus orang juga bisa nyaman
gitu jadi masalahnya selesai
berati kayak lebih ke dirimu
sendiri
dulu
gitu
ya
mengatasi dirimu sendiri
dulu baru nanti
ngatasin yang lain
oke terus ee kalo misalnya
ketika tadi kamu lagi ada
masalah kayk gitu sekar
biasanya menurutmu siapa
sih orang yang selalu ada gitu
lho buat membantu kamu
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gitu lho misalnya tadi kan
kamu kalo ada masalah kamu
cerita mungkin ada orang
yang entah itu temenmu atau
keluarga
yang
mungkin
tanpa kamu ceritain pun
mereka tau kamu lagi ada
lagi ada masalah atau apa
kayak gitu ada nggak
ee mungkin ada tanpa aku
ngomong kan
iya kayak mungkin gitu
istilahnya gimana ya kayak
kamu menghadapi masalah
kamu tahu gitu lho tanpa
diminta pun mereka pasti
siap ada buat kamu jadi
kayak gitu
oo ada kok ada temenku temen
se unit temen seunit lama ada
yang udah deket sama aku
sejak lama terus unit baru juga
ada terus kalo nggak gitu ini
temen sekelas biasanya ASPA
ASPA tapi nggak semua sih
ada yang emang aku udah deket
gitu terus sebenernya sih kita
tuh nggak ngasih saran nggak
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nggak dengerin curhatku aja dia
juga Cuma duduk terus dia
bilang jangan sedih gitu terus
dia ngomong yang lucu lucu
gitu udah aku udah seneng lagi
gitu
berati ada beberapa ya kamu
punya
beberapa
orang
terdeket gitu ya kalo keluarga
kalo keluarga semuanya sih
bapak ibu ada
kayak gimana maksudnya
kenapa yang bikin kamu
yakin
kamu
melihat
memandang mereka ya pasti
ada buat kamu emang apa
contohnya apa gitu lho buat
kamu
oh ini kayak yang kemaren
yang masalah yang kemaren
aku cerita sama mbak itu nah
itu kan ee ya kalo sebenernya
tuh ya aku yang salah gitu lho
tapi pas aku cerita sama bapak
ibu tuh mereka tuh kayak
ngeyakinin kalo ya kamu
emang salah tapi nggak papa
kamu bikin salah kayak gitu tuh
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wajar mereka tuh kayak bikin
aku ngerasa kalo itu tuh nggak
papa gitu lho emang udah ee
apa ya emang lagi waktu
waktunya aku kayak gitu Cuma
kalo bisa jangan diulangin lagi
jadi mereka tuh nggak nyalahin
aku mereka nggak ngejudge
aku tapi mereka tuh ngasih tau
kalo aku salah terus aku harus
kayak gimana gitu
oke mendukungnya dengan
cara seperti itu ya
heem
terus kalo untuk soal relasi
kamu dengan temen temen
disini menurut kamu sendiri
kamu termasuk orang yang
mudah berteman gitu nggak
maksudnya kayak kamu
kenal nggak nih sama kan
kamu udah punya adek kelas
nih sama adek adek kelas
sama kakak kakak kelas gitu
kamu termasuk orang yang
mudah bergaul gitu nggak sih
ee aku tuh biasanya tuh liat
orang dari jujur ya aku tuh
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biasanya liat orang dari
mukanya biasanya terus kalo
misalnya
nih
mukanya
keliatannya asik gitu mukanya
asik gitu terus aku misalnya
nyapa nyapa misalnya tau nama
gitu kan aku nyapa ini adek
kelas sih biasanya ih adek kelas
tuh mukanya kayak nya seru
deh kayak gitu habis itu aku
sering sapa sapa dia aku sapa
sapa dia akhirnya dia juga ee
waktu aku lewat terus nggak
sadar ada dia gitu dia balik
nyapa kayak gitu aku nggak tau
itu termasuk itu aku yang sok
kenal aja atau emang aku yang
gampang gampang bergaul atau
gimana aku nggak nggak bisa
bedain nya gitu tapi terus kalo
misalnya sama temen yang
belom deket gitu biasanya aku
nggak bisa langsung deket
sama orang misalkan aku harus
kenal dulu orangnya kayak
gimana awalnya sih aku
perlakukan dulu semua orang
sama Cuma kalo misalnya
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ketemu yang bener bener cocok
sama aku baru aku tuh mulai
bisa kayak cerita sering cerita
sama dia cerita ketawa sama
dia baru kalo aku udah nemuin
orang yang kayak gitu sama
aku aku bisa istilahnya kayak
gitu ke semua orang
deket banget gitu
hoo
oh yayaya berati istilahnya
kalo Cuma buat yang say hay
aja ya kamu gampang
maksudnya kayak kamu bisa
ramah ke semua orang Cuma
kalo buat apa namanya
cerita
hee yang deket maksudnya
kayak yang kamu percaya
buat tau cerita tentang siapa
sih sekar gitu butuh proses
yang cukup lama gitu ya,
hee
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Integrasi Hasil Analisis Ketiga Partisipan
TEMA
SUBTEMA
S1 (CR)
S2 (FR)
Homesickness
Aspek Kognitif Munculnya
CR memikirkan kebiasaan di Dalam kondisi tidak sesuai
Homesickness
pikiran
tentang keluarganya ketika ia masih yang FR harapkan, sempat
rumah
yang tinggal di rumah, seperti pergi terpikir untuk ingin pulang
ditinggalkan
ke gereja dan makan bersama ke rumah saja.
keluarganya.
Selain mamanya, FR juga
Ketika sedang homesick atau merindukan suasana di
mengalami
kesulitan
di rumah dimana ia bisa
bidang
akademik,
CR mendiskusikan apa saja
memiliki keinginan untuk dengan keluarganya dan
kembali ke rumah.
bisa pergi ke gereja
bersama.
CR merasa ingin pulang dan
ingin menonton film atau FR mengaku ketika pertama
bermain handphone dengan kali mengerjakan tugas
bebas.
harian di asrama ia jadi
ingat dengan kebiasaan
mamanya di rumah.

S3 (ES)
Ketika menu makanan di
asrama tidak sesuai dengan
selera
ES,
ia
jadi
merindukan
masakan
ibunya di rumah.
Ketika melihat anak kecil
yang
seusia
dengan
adiknya,
ES
jadi
merindukan adiknya.
Ketika ada waktu luang, ES
sering
memikirkan
kebiasaan-kebiasaan
di
rumahnya, seperti dijamjam tertentu aktivitas apa
yang sedang terjadi.

Ketika sedang merindukan
keluarganya, ES
ingin
Ketika sedang merindukan mereka ada bersamanya.
keluarganya, FR berpikir
untuk pulang ke rumah.
ES menangis saat sedang
merindukan keluarganya.
Masalah dan perubahan
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keseharian yang ditemui FR
di Van Lith pada awalnya
membuatnya ingin pulang
saja.

Saat menghadapi masalah
ia membayangkan jika ia di
rumah
pasti
ada
keluarganya
yang
membantu atau memberi
Awal FR tinggal di asrama, saran kepada ES.
ia sering membayangkan
kebiasaannya ketika di
rumah.
FR merasa merindukan
moment pulang sekolah
sewaktu SMP naik angkutan
umum karena hal tersebut ia
habiskan bersama temantemannya.
FR merindukan temanteman lamanya yang ia rasa
paling cocok dengannya.

Munculnya
pikiran
negatif
mengenai
lingkungan baru

Ketika mengalami kesulitan
dalam bidang akademik, CR
merasa temannya belum tentu
bisa membantu.

Dalam kondisi merasa tidak
bisa
mengembangkan
hobinya,
FR
membayangkan jika ia tidak
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sekolah di Van Lith maka ia
bisa pergi ke tempat-tempat
bagus untuk membuat film.
FR merasa ada persaingan
yang
ketat
untuk
mendapatkan nilai di antara
teman-temannya,
sampai
harus menjatuhkan teman
lain.
Ketika awal di Van Lith, FR
merasa lebih cocok dengan
teman-temannya di Bogor

Perceived control CR mengalami kesulitan di Perubahan gaya belajar dan
cenderung rendah bidang akademik.
meningkatnya
kesulitan
mata pelajaran membuat FR
CR merasa sangat lamban mengalami masalah nilai
dalam memahami materi baru
jika dibanding dengan temantemannya.
Aspek Perilaku Kecenderungan
Homesickness
berperilaku
apatis,
lesu,
kurang inisiatif,

Meskipun di Van Lith FR
memiliki banyak teman,
namun ia merasa belum
menemukan teman yang
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dan
kurang
menaruh
minat
pada lingkungan
baru
Cenderung
menarik diri
Cenderung
menjaga
kedekatan dengan
orang
yang
ditinggalkan
Aspek
Cenderung
emosional
membenci
dan
Homesickness
merasa tidak puas
dengan
tempat
baru.
Mengalami
kegagalan dalam
berinteraksi atau
tidak
mendapatkan
relasi sosial yang
menyenangkan
Faktor penyebab Jarak yang jauh Selama hampir satu setengah
homesickness
antara rumah dan tahun sekolah di Van Lith,
sekolah
CR belum pernah kembali ke
Lampung.

cocok dengannya

FR menjalin relasi dengan
teman-temannya di Bogor
dengan
bertukar
kabar
melalui pesan singkat

FR merasa senang saat di
terima di Van Lith. Namun
seminggu
menjelang
keberangkatannya ke Van
Lith ia merasa ragu untuk
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meninggalkan Bogor.
Kondisi sekolah
yang jauh berbeda
dengan
yang
dibayangkan

Keterpaksaan
dalam
memilih
sekolah tersebut

Sebelum masuk Van Lith, CR
membayangkan Van Lith
adalah sekolah yang baik
namun setelah ia sudah
seklah disitu CR justru
mengalami banyak konflik.

FR memiliki ekspektasidi
Van Lith ia akan bebas
karena jauh dari keluarga,
ternyata ia harus mengikuti
masa orientasi di Van Lith.

FR merasa senang saat di
terima di Van Lith. Namun
seminggu
menjelang
keberangkatannya ke Van
Lith ia merasa ragu untuk
meninggalkan Bogor.

Beban
atau Ketika kelas satu, konflik FR merasa sekolah di Van
tuntutan
yang dengan teman di asrama Lith membatasinya dalam
berat dari sekolah sangat membebani pikiran berkembang. FR merasa ia
CR.
tidak bisa mengembangkan
diri dalam hal yang ia
Tinggal di asrama dan senangi.
menghadapi
masalah
membuat CR merindukan FR mengaku terbebani
keluarganya
dengan tugas-tugas di luar
tugas sekolah.
CR belum melaksanakan apa
yang disarankan oleh ibunya Ketika
memiliki banyak

Memiliki beban pikiran
membuat ES merindukan
orang tuanya.
Tugas yang menumpuk
membuat
ES
merasa
bingung mana yang harus ia
kerjakan terlebih dahulu.
Ada beberapa peraturan di
sekolah yang ES tidak
paham
apa
tujuannya,
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untuk rutin belajar setiap hari tugas yang harus dikerjakan seperti
kegiatan
wajib
karena merasa kegiatannya dalam satu waktu m, FR pramuka di hari Minggu
padat.
terkadang merasa bingung.
bagi kelas dua.
Kegiatan
yang
padat
membuatnya tidak dapat
menyelesaikan tugas dengan
baik.
Masalah akademik lebih
membebani CR dibanding
rasa
rindunya
dengan
keluarganya.
Tugas-tugas yang menumpuk
membuat
CR
merasa
bingung.
peraturan Van Lith yang tidak
memperbolehkan
siswa
membawa HP membuat CR
mengalami kesulitan saat
mengerjakan tugas.
CR merasa lelah dengan
banyak tugas ia yang punya
dan
sangat
merindukan
keluarganya.
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Perubahan gaya Tinggal di asrama membuat
hidup
atau CR
harus
membiasakan
rutinitas harian
melakukan pekerjaan secara
mandiri.
CR mengalami kesulitan
dalam
bidang
akademik
karena di Van Lith ia tidak
bisa mengikuti les-les seperti
dulu.

Sekolah di Van Lith
membuat
FR
harus
meninggalkan
hobinya
untuk mengoleksi bendabenda tertentu.

Peraturan sekolah yang
tidak
memperbolehkan
siswa kelas X membawa HP
pada
awalnya
menjadi
masalah bagi FR karena ia
Sebelum masuk Van Lith, merasa
bahwa
dirinya
keseharian CR hanya sekolah, ketergantungan
dengan
les, pulang ke rumah, gadget.
bermain komputer
Ada perubahan iklim belajar
ketika masih di lampung Cr di Van Lith dan di SMPnya
merasa malas kalau harus ke dulu. FR merasa di Van Lith
gereja bersama keluarganya, sistem belajarnya sangat
namun setelah di Van Lith ia serius.
jadi
merindukan
hal-hal
tersebut.
Masalah dan perubahan
keseharian yang ditemui FR
CR merasa dirinya gadget di Van Lith pada awalnya
addict sementara di Van Lith membuatnya ingin pulang
siswa kelas satu tidak saja.
diperbolehkan membawa HP.
FR
mengaku
bahwa

ES merasa ada perbedaan
dalam
pertemanannya
ketika masih SMP dan saat
di Van Lith. Menurut ES
ketika masih SMP ia tidak
begitu mengenal karakter
temannya dengan baik
karena
hanya
bertemu
ketika
di
sekolah.
Sedangkan ia merasa lebih
bisa memahami karakter
teman-temannya di Van
Lith karena ia tinggal
bersama dalam asrama.
Perbedaan relasi dalam
pertemanan tersebut pada
awalnya
membuat
ES
merasa bingung dan sulit
menyesuaikan diri.
Setelah sekolah di Van Lith
ES yang dulunya jarang
bangun pagi, sekarang
menjadi rajin bangun pagi.
Ketika di rumah dulu, ibu
ES selalu menanyakan
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kebiasaannya di rumah dan menu yang ingin ES makan,
rutinitas yang ia jalani di sementara di asrama ia
Van Lith sangat berbeda.
bahkan tidak bisa memilih
makakan yang ingin ia
makan.
Dulu ketika di rumah, saat
memiliki masalah ES bisa
mengandalkan keluarganya,
namun di Van Lith ia
merasa
teman-temannya
juga memiliki masalah dan
beban
yang
sama
dengannya.

Problem
Focused Coping

Strategi Koping
Planfull Problem CR
menentukan
rating Mengatasi
masalah
Solving
berdasarkan tingkat kesulitan akademik
terkait
nilai,
dari setiap tugas-tugasnya.
sekarang FR mengganggap
bahwa setiap hari adalah
Ketika memiliki maslaah, CR UTS sehingga ia harus
akan berushaa memahami belajar setiap hari.
dengan baik apa masalahnya.
FR mengatur waktu untuk
mengejakan
tugas
hariannya,
contohnya
mencuci baju setiap dua

Ketika bangun pagi ES bisa
memiliki banyak waktu
untuk mandi lebih awal,
membaca-baca buku, dan ia
tidak perlu terburu-buru.
ES terbiasa memanfaatkan
waktu-waktu luang ketika
jam kosong di sekolah
untuk mengerjakan pr.
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minggu sekali.
Sebelum
mengerjakan
semua tugasnya, biasanya
FR akan memikirkan hal
mana yang harus ia kerjakan
terlebih dulu dan mana yang
bisa ditunda.

Sebelum mengerjalan tugas
yang
menumpuk,
ES
menentukan tugas mana
yang ia anggap paling
mudah supaya ia bisa
kerjakan terlebih dahulu.

FR terbiasa merencanakan
apa yang akan ia lakukan
supaya semanya berjalan
dengan lancar dan efektif.

Direct Action

Ketika
sedang
merasa Ketika merasa homesick hal
homesick, CR akan menulis pertama yang FR lakukan
surat
untuk
kedua adalah menelpon.
orangtuanya.
Ketika sedang mengalami
Ketika sudah boleh membawa homesick
FR
juga
HP, biasanya CR akan terbasanya menuliskan apa
langsung
menghubungi yang ia alami dalam sebuah
ibunya ketika sedang merasa buku catatan.
homesick.
Ketika apa yang FR
inginkan tidak berjalan
sesuai rencana, ia akan

Ketika sedang merindukan
ibunya,
ES
akan
menuliskan apa yang ia
alami dan rasakan kepada
ibunya melalui email atau
melalui pesan singkat.
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memikirkan alternative lain.

Assistance
seeking

Dalam surat tersebut, CR Ketika
dalam
kondisi
menceritakan
masalah- merasa
tidak
bisa
masalah yag sedang ia hadapi mengembangkan diri sesuai
dengan kemauannya, FR
CR menceritakan kesulitan menceritakan hal tersebut
yang ia alami selama di Van kepada orang tuanya
Lith kepada ibunya.
Selain memikirkan sendiri
CR menceritakan masalah mana yang lebih dulu ia
akademik yang ia alami kerjakan, terkadang ia juga
kepada ibunya.
bertanya kepada temannya
untuk mendapat jawaban
Ketika
sedang
bingung yang lebih objektif.
mengenai tugas, CR akan
meminta
saran
kepada Ketika memiliki masalah
temannya.
FR akan bertanya untuk
mendapat saran temannya.
Ketika merasa homesick, CR
menceritkan hal tersebut FR bertanya atau meminta
kepada temannya.
pendapat pada teman yang
ia anggap
sepemikiran
Ketika CR tidak mampu dengannya dengan harapan
menemukan solusi untuk jawaban temannya bisa
maslahnya, ia akan berushaa menguatkan niatnya.
meminta pendapt kepada

ES akan menceritakan
masalahnya
terkait
kesulitannya
memahami
seseorang kepada teman
dekatnya.
ES menceritakan pada
ibunya bahwa ia bosan
dengan menu makanan di
asrama yang setiap hari
makan tahu. Dan ia
meminta kepada ibunya
supaya ketika ia pulang
kerumah ES bisa dimasakan
makanan kesukaannya.

253

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

teman baiknya, guru, dan Rasa penasarannya dengan
orang tuanya.
Van Lith membuat FR
bertanya kepada mamanya.
FR menceritakan periha ia
merasa lebih cocok dengan
temannya di Bogor dengan
mamanya.
FR menceritakan perasaan
tidak nyamannya selama
tinggal di asrama kepada
orang tuanya.
Ketika memiliki masalah di
Van Lith, teman-temannya
adalah orang pertama yang
FR ajak berbagi cerita.

Information
seeking

Emotional
Focused Coping

Ketika mengalami kesulitan
saat mengerjakan tugas, ES
akan
bertanya
kepada
temannya.

Avoidance
Denial
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Self-criticism
Positive
reappraisal

CR menilai bahwa konflik
dan ketidaksesuaian harapan
dan kenyataan yang ia alami
di Van Lith memberi warna
bagi kehidupannya disitu.

Dalam perasaan ragunya
untuk sekolah di Van Lith,
FR memikirkan hal positif
yang mungkin ia dapatkan
di Van Lith.

ES
mengaku
bahwa
sekarang ia lebih senang
bangun pagi karena bisa
bisa melakukan banyak hal.

ES
menilai
tanggapan
FR menilai bahwa OASE temannya
yang
tidak
bermanfaat
untuk memuaskan saat ia sedang
melatihnya
dengan menceritakan masalahnya,
kehidupan di asrama
dikarenakan
mungkin
temannya juga memiliki
Setelah berproses tinggal di masalah yang bahkan lebih
asrama FR merasa bahwa berat
yang ia butuhkan saat ini
adalah belajar mandiri, ES
melihat
dari
mengatur
waktu,
dan ketidaksesuaian kenyataan
bersosialisasi dengan teman. di Van Lith dengan cerita
kehidupan di asrama yang
FR merasa peraturan yang ia baca dari novel, justru
tidak
mengijinkan membuatnya lebih banyak
membawa HP membuat mendaptkan pelajaran baru.
lebih focus saat belajar.
FR menemukan hal positif
dari pertemananya di Van
Lith bahwa ia menambah
teman baru.
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Turning
religion

to Ketika
sedang
merasa ketika mengalami homesick,
homesick, CR akan berdoa
FR akan berdoa.

Faktor
yang Kesehatan fisik
mempengaruhi
strategi koping

FR
memiliki
riwayat
penyakit
asma,
namun
ketika di Van Lith penyakit
asmanya
tidak
pernah
kambuh dan jarang sakit.

Keyakinan atau CR menyadari bahwa ia tidak FR merasa bahwa saat ini ia
pandangan positif boleh menyerah sebelum bisa belum bisa beradaptasi di
lulus dari Van Lith.
Van Lith, namun FR yakin
suatu saat nanti ia pasti bisa.
Keterampilan
memecahkan
masalah

CR
mulai
bisa
mengelompokkan
masalah
yang ia anggap masalah besar
dan masalah kecil, sehingga
ia merasa tidak
perlu
memikirkan masalah kecil
seperti
konflik
dengan
temannya.

Persaingan ketat diantara
teman-temannya membuat
FR terpacu untuk ikut
bersaing untuk mendapatkan
nilai baik supaya tidak
ketinggalan.

ES
juga
menganggap
bahwa saat tinggal di
asrama seseorang harus
disiplin dan pintar mengatur
waktu
supaya
bisa
menyelesaikan tugas yang
banyak dalam waktu yang
terbatas.

Dalam kondisi keterbatsan,
CR berpikir bahwa ia
memiliki
buku
sebagai
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alternatif mencari informasi
untuk mengerjakan tugas.

Keterampilan
sosial

Memasuki kelas dua, CR
mulai bisa mengakrabkan diri
dengan
teman-temannya
sehingga tidak memiliki
masalah lagi karena CR mulai
memahami teman-temannya.
Ada perubahan yang terjadi
pada diri CR setelah sekolah
di Van Lith, yaitu CR merasa
kemampuannya bersosialisasi
dengan orang lain meningkat
CR memiliki sahabat di
asrama yang bisa memberi
solusi saat ia memiliki
masalah.
Untuk bisa akrab dengan
seseorang, CR akan terlebih
dulu
mempertimbangkan
untung dan rugi dalam relasi
tersebut.

FR mudah bergaul dan Sekolah di Van Lith
memiliki banyak teman.
membuat ES menemukan
teman-teman yang sudah ia
FR cenderung lebih senang anggap seperti keluarga.
berteman dengan anak-anak
yang suka main keluar Hidup bersama dengan
asrama (re: di Van Lith teman-teman di asrama
anak-anak ini yang sering membuat ES bisa lebih
kabur dari asrama)
memahami karakter temantemannya.
FR merasa ketika temantemannya mulai melewati Hidup bersama dengan
batas dalam melanggar teman-temannya di asrama
peraturan di asrama, ia membuat
ES
belajar
harus memiliki kontrol diri menempatkan diri dalam
supaya tidak terpengaruh sebuah pergaulan. Ketika
temannya.
berbicara dengan teman
yang ia anggap sensitif ia
FR
fleksibel
dalam berusaha mengontrol cara
berteman dan bisa masuk ke bicaranya.
semua
kelompok
pertemanan.
Untuk
mengatasi
kebingungan
dalam
Ketika akan menjalin relasi perubahan gaya pertemanan
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dengan orang baru, FR akan tersebut,
ES
berusaha
berusaha mencari kesamaan mencoba
memahami
dengan orang tersebut.
karakter teman-temannya
supaya nanti ia bisa
Ketika
berkomunikasi menentukan sikap ketika
dengan teman perempuan berinteraksi dengan temanFR berusaha mengontrol teman.
kata-katanya supaya tidak
menyinggung.
Menurut ES, berusaha
memahami karakter setiap
Namun ketika sudah mulai temannya adalah salah satu
mengenal,
FR
mulai cara
supaya
ia
bisa
menemukan strategi (?)
memiliki banyak teman.
Setelah sekolah di Van
Lith, ES merasa dirinya
menjadi lebih peka dengan
lingkungan sekitarnya dan
tidak ragu menawarkan
bantuan kepada teman yang
membutuhkan.
ES juga merasa bahwa
sekarang dirinya lebih
berani
menyampaikan
sesuatu atau menegur orang
lain.
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ES sudah menemukan
kecocokan dengan temanteman di Van Lith.
ES merasa ketika tinggal di
asrama seseorang harus
memiliki
kepedulian
dengan teman di asrama
supaya
menciptakan
kenyamanan bagi semua
yang tinggal di asrama.

ES membedakan teman
yang bisa ia ajak cerita atau
sekedar teman untuk seruseruan di asrama.
Dukungan sosial

Ketika ada masalah di asrama
CR merindukan untuk bisa
bercerita dengan orang tuanya
karena mereka pasti bisa
memberi solusi.

Video pendek yang dibuat
oleh
FR
membuatnya
dipercaya
oleh
temantemannya untuk membuat
video angkatan.

Teman dekat yang ES ajak
cerita, memberikan nasehat
kepada
ES
tentang
bagaimana
ia
harus
menghadapi teman yang
menurutnya menyebalkan.

Ketika memiliki masalah
terkait relasi dengan teman di
asrama, CR percaya bahwa
Bapaknya
mampu

Orang
tua
FR
menasehatinya
untuk ES menilai bahwa kedua
percaya bahwa hasil Van orang tuanya yang memiliki
Lith akan bermanfaat suatu banyak pengalaman pasti
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memberikan solusi.
Ketika memiliki masalah
terkait masalah akademik, CR
merasa ibunya lebih banyak
memberi nasehat.
Ibu CR akan menganggapi
keluh kesah anaknya dengan
memintanya
mengemasi
barang dan pulang.
Ibu CR mengingatkan CR
untuk berjuang terhadap
konsekuensi dari pilihan yang
sudah ia ambil.

saat nanti.

dapat memberikan saran
yang dapat membantunya
Terkait masalah akademik, untuk
menyelesaikan
orang tua FR menasehatinya masalah.
untuk membiasakan diri
rutin belajar.
Ibu
ES
menyanggupi
Menanggapi pertanyaan
keinginan
ES
untuk
anaknya, mama FR
dimasakkan
makanan
mengatakan bahwa Van
kesukaannya ketika pulang
Lith adalah sekolah anakke rumah.
anak pintar.
Di Van Lit, ES sudah
Ketika sedang mencari menemukan teman baik
sekolah lanjutan (SMA), yang ia percaya untuk
orang tua FR memberikan diajak bercerita masalah
brosusr tenang Van Lith.
pribadi.

Ibu CR memberi nasehat Orang tua FR mengatakan
kepada CR mengenai apa bahwa sekolah di Van Lith
yang harus ia lakukan.
mungkin
adalah
awal
kesuksesannya
dan
Teman yang diceritai CR membuat FR ingin sekolah
menasehati CR untuk tidak hdi Van Lith.
perlu terlalu memikirkan
rumah atau merasa homesick
karena akan mempengaruhi Ketika akan tes di Van Lith,
konsentrasi belajarnya.
orang tua FR mengajarinya
belajar dan memberikan trik
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CR merasa
sahabatnya
gurunya,
orangtuanya
memberi
maslahnya.

bahwa kedua trik dalam mengerjakan
di Van Lith, psikotes.
dan
kedua
selalu
bisa Orang tua FR mengasehati
solusi
dari bahwa
ketidacocokan
dengan teman baru ini
hanya karena penyesuiaan.
Orang
tua
FR
menasehatinya untuk tidak
perlu
mengkhawatirkan
kondisi keluarganya di
rumah dan meminta FR
untuk focus dengan sekolah
di Van Lith.
FR merasa keluarganya
akan selalu ada ketika FR
menghadapi masalah.

Emotion
focused coping

Acceptance
(Carver)

LAIN LAIN
Mengingat bahwa sekolah di
Van Lith adalah pilhannya
sendiri,
membuat
CR
menyadari konsekuensi yang
harus ia terima.

ES merasa bahwa ia harus
berusaha
menghadapi
apapun yang ia alami di
Van Lith sebagai tanggung
jawab
dari
pilihannya
sendiri.
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Refleksi

Problem focused agresi
coping.

Attactment

Problem
Focused
Coping.

Di saat apa yang Cr harapkan
tidak
sesuai
dengan
kenyataan yang ia hadapi CR
akan
berusaha
untuk
merefleksikannya.

Selama proses menuliskan
apa yang sedang FR alami
menjadi moment untuk
merefleksikan apa yang ia
alami. Misalnya ketika
sedang memulis, muncul
pikiran kenapa ia bisa
merasakan hal seperti itu
dll.

Ketika
sedang
meraa
homesick, CR mengaku tanpa
sengaja membentak temannya
tanpa alasan yang jelas.
Orang yang paling FR
rindukan adalah mamanya
karena FR merasa ia
memiliki relasi atau ikatan
yang kuat dengan mamanya.

Suppression
of
competing
activities (Carver)

FR lebih senang memiliki
banyak kesibukan, karena
ketika
tidak
memiliki
kegiatan ia akan merasa
kesepian.
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FR
sengaja
mengikuti
banyak kegiatan supaya
tidak terlalu memikirkan
keluarganya.
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