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ABSTRAKSI
Fakultas Psikologi

Universitas Medan Atea
Oktober 2012

dnirha Debi Yantii 088600026

rl :,mpulsive Lying Disorder Pada Wanita Dewasa

a::..'tr'e Lying Disorder rfierupakan salah satu ganggwih kebohongiin dimaria pe[deritariyai

:t:--:{-:- ':c di luar batas wajar dengan menggabungkan cerita fiksi dan kenyataan. Bagi mereka

merupaktrti suritu fuiipuls noirnal yriiig di ltikirktin daleirn kea&rari sadar iiiaupuli tidak
:::=li secara refluksif, Mereka cenderung memutar dan mengubah kebenaran unfuk setiap

kecil atau besar dan tnerasa cangguflg jika mengutatakkrrn kejujiran. Hal id terjddi

::-ereka meftr€r rendah diri dan menceritakan hal bohong di harapkan bisa membuat

-;njadi lebih berharga lagi di depnn oiang lain.

. =:-- I kelamin melakukan kebohongan, akan tetapi hal ini lebih banyak dilakukan oteh
';\ anita adalah sebutafl ufltuk perempuirri dewasa diarnana individu tersebut telah

pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersa:rra

-'rans dewasa laitrnya. Camptilsive lying disorder ytrng dijelaskari disini merupakzir jenis

" 
arru hal yang dilakukan sehari-hari hinggan menjadi suatu kebiasaan dan ini terjadi

".'--.'ta de\!asa.

ini ditakukan melalui pendekatan kualitatif, dilakukan untulc mencari data tentang

-.: ":i dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Responden pada penelitian

r- --: .ompulsive lying disorder, wnnita dewasa
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j gant

PENDAIIULUAN

A. Latar Belakarg Masalah

Berbohong adalah perbuatan yang umum, dan daram banyak aspek

membentuk bagian dari pertukaran sosial. Dalarn masalah ini, berbohorg rneqjadi

suatu fenomeria yang menarik untuk diteliti dimana ada berbohong yang disebut

dengan campulsive lying. Dike berpendapat bahwa trerbohong kompulsif itu

bukan suatu kebohongan biasa melainkan suatu yang tidak normal, yaitu kelainan

yang berkaitan dengan sifat mengatakan, tetEpi untuk keadaan mefiul terkait

dengan perilaku.

Banyak sebab yarlg bisa rnerliadi tlasar orarig berbohong. Alasan itu bisa

dibuat apa saja walau intinya tetap sama yaitu bohong. Seorang individu sudah

berbohong semeojak uftur tiga tahun- Anali-anak berbohong agar mereka dapat

menghindari hukuman. Alasan individu berbohong adalah untuk melindungi diri

sendiri dan menutupi kesalahan yang diperbuat. selain itu, anak-anak juga

diajarkan untuk berbohong oleh orang dewasa di sekitarnyq untuk tidak

mengatakan y'ang sebenarnya dan berbohong untuk menjaga perasazin orang lain.

Fenomena kebohongan ini adalah kebohongan putih alias white Lies atau

kebohongan untuk menjaga p€rasiian oiang lain (sugiartoputri, z0ll).

Namun fenoinena keseharian ini jarang dikaji oleh para psikolog. Freud

'enJiri hanya menulis secara singkat sekali di buku Encyclopedia of psychologt

: lJ t ) ang jirnlah halaniannya sebaryak I500 tentang aktivitas menipu ini. Tapi
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bagi para psikolog yaflg rnemperdalam tenang perilaku berbohong, mereka

menemukan bahwa berbohong adalah sebuah fenomena yang umum sekaligus

rrimit.

Menurut Bella DePaulo, seorang psikolog di Universitas Virgini4 (dalarn

futra" 2012) mengkonfirmasi pernyataan Nietnche bahwa bohong adalah sebuah

'.:,ndisi dalarn hidup. Dalam penelitian tahun tgg6, DePaulo dari rekarr

:engambil data dari 147 orang dengan rentang umur lg hingga zl tahun yang

remiliki buku harian tefltarig kebohongan yarlg ffrereka ucapkan setiap rrringgu.

Dalarn sebuah hubungan, kebohongan tentu terjadi. Kebohongan terjadi saru

::ri dua percakapan antara hubungan remaja dan orang tua. Dalam hubungan

r'-,mantit 85% pasangan yang diwawancara pada penelitiari tahur 1990

iilaporkan bahwa salah satu atau keduanya telah berbohong tentang hubungan

;a-a lalu. Dalam hubungan pernikahan, pasangan suami istri hanya berbohong

-rekitar l0% dad' pembicaraan utama. Namun l0% itn hanyalah kebohongan-

<ebn-rhongafl kecil karena kebohongan besarnyz melibatkan pengkhianatali yang

,-iam. yang terjadi secara luas di antara dua orang yang terlibat hubungan intim-

'-K:irru menyimpan kebohongan tgrbesiinnu," ujar Depaulo, ..unfuk orang yang

:.;j-,:ai dekat denganmu" (Putra, zln).

Penelitian meRemukan bahwa semakin dekat individu dengarr seseorafig,

::i'a kebohongan yang disampaikan sifatnya lebih altruistik atau mengutamakan

-::'entingan oratrg lain. Hal ini banyak tefjadi pada perempuan. Meskipun semua

.:: s kelamin berbohong dalam frekuensi yang sama, narnun perempuan

1c
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= vgRgartM
f{asil wawancara t
Responden

Senin 8 oktober 2012

Jam 19.30 WIB

Tempat wawancafiI di rumah mertua responden

VERBATIM

No Tema Keterangan
1001 fter: Halo, apa kaUar f-aZ Sambil

membawakan
buah buat lala1002 Itee: Bai& Sa.

1003 Iter: Oiya" giman[-fa"laai
pindah rumah nya?

1004 Itee:Belffi
lagi hanil, Jadi katanya belurn
boleh pindah.

Lala menerirna
buah sambil
mengelus-ngelus
perutnya lalu
tergolek di
semen.

1005 Iter: Berarti udah gakGbar ya,
l,a, seVentx lagi mau lahirarn?

1006 ftee: Iyq Sa Ei JuSa udah
siapin rumah sakiL baju,
semuanya lah, Sa.

Lala bangun dari
tidumya latu
duduk.

rc47 Iter: Wa[ jadi Gmua uaatr
siap ya, La.

1008 ftee; Elarus uCah sE[[-Sa.
Lala udah nabung dari lama
buat siapin ini. Lumayan
banyak juga 14 Sa habisnya.

1009 Iter: Kira-kira haUis- Uerapa
semuanya, La?

IOIO Itire: Y4 sekiffi 30 juta girtrr,
Sa.

Selt Esteem Lala
menunjukkan
kemewahannya
untuk menaikkan
harga diri

1011 Iter: Banyak- yali. Itu buat
apa aja ya, La?

t0t2 ftee: Buat siapin Uaj[-karnar
bayi, mainannya, buat biaya
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rumah sakit yang mahal.
Soalnya Lala gak mau di bidan,
gak terjamin dan gak steril.
Lala mau rumah sakit yang
bagus.

1013 fter: Rumah sakit nya yang
mana rencananya [-a?

1014 Itee: rumah sakit yang mahal
dan bagus la sa, kayak permata
bunda atau gleni sa. Kalau
klinik klinik gitu nanti gak
tedamin keselamatan*ya dan
gak steril.

Self Esteem I-ala
menunjukkan
kemewahannya
untuk menaikkan
hargtdrt

1015 fter: maksudnya gak terjamin
keselamatannya dsn gak seril?

1016 Itee: kan peralatannya gak
canggh kayak dokter terus

gak mahal dan gak
cantik.

t0l7 Iter: jadi uda disiapin ya kamar
bayi ny4 s€runya..

1018 ftee: iyalah uda disiapin di
rumah lala.

Lala mulai bercerita
bohong

1019 Ifrr: oh jadi nanti kamar
bayinya di rumah lala ya?

1020 Itee: iya di rumah lala yang
baru, kan nanti lali] mau pindah.

t0u lter; oh jadi lala udah mau
pindah kerumah yang baru ini?

LA22 Itee: enggak sa, funggu anak
lala 2 tahun baru dikasih pindah
s4 sekarang masih tinggal
dirumah ibu atau dirumah
mertua sa.

Pernyataan Lala
di awal
percakapan tidak
sesuai dengan
pernyataan
tentang tempat
tinggal
sebelumnya

la23 Iter: berarti rumah lala yang
baru masih kosong? Siapa yan!
nempatin?

rc24 Itee: gak kosong sa, kan
rumahnya belum dibangun sa,
masih rencana.

1025 Iter: O, jadi rencananya mau di
bangun dimana" La? '

1026 Itee: Belum tau, Sq masih di
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cari tempatnya
1027 Iter: Jadi rumah yang kemaren

lalabeli gimana?
1028 Itee: Gak suka Lala tempatnya

sa udah lala iual lasi.
1429 fter: Gak suka gimana

maksudnya la?
1030 Itee: Soalnya besar kali. L,ala

kan tinggal berdua aja sama
bang dedi, iadi lala takut.

1031 Iter: takut gimana la? Tar kan
ada anaklala?

1032 Itee: takut lah kan rumah lala
besar kali terus kalau ada hantu
gimana? Yakalau bayi nanti tah
sA sekarang masih mau cari
rumah sewa aia.

1033 Ifcr Di &crah grlana mau di
cari la?

1034 ltee yang dekat sini aja 1ah s4
biar eakiauhkali dari ibu.

1035 Iter: jadi barang-barang untuk
rumah nya nanti juga udah di
slapin ta? Repot juga ya la mau
lahiran sambil cari rumah sewa

1036 ltee: Kalo itu udah sa, makanya
rumah lala udah penuh sama
barang-barang yang lala beli
buat rumah lala nanti-

to37 Iter: apa aja itu yang udah di
siapkan la?

1038 Itee: semuanya lah sa, mulai
dari tempat tidur yang harga' I0
juta, kulkas, kipas angin, kursi
tamu, hambal yang beli di
Thailand. Jadi sebelum nikah
kami udah siapin semuanya sa.

1039 Iter: iadi uda disiapin yala?
1040 Itee: uda 14 semua yang lala

beli itu sebelum kami nikah,
dari uang tabungan kami, dan
semua itu barang bagus, kayak
tempat tidur tu, kan dari jepara
pertama lala beli harga 10 juta
terus lala lihat ada yang bagus
lagi lala tukar aia iadi yane

Self Esteem Lala
menunjukkan
kemewahannya
untuk menaikkan

.turSa 

diri
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targaZ@
tamu yang harga l0 juta. Itulah
uang
toko-

hasil tabungan tala dari

104r Iter:uanffi
maksudnya la?

1042 :.:... K9n lata punya toko baju
tuiL jadi dari situ la lala simpL
uang nya. Toko lala kan banyak
yang bgli.

1043 rter:^banyak yang Gii bajunya-
ya La?

1044 rrce: lya sa, langganan lala kan
banyalq satu hari penjualan
unfungnya bisasamrai 5 iut*

1045
J 
rrer: oanyak ya la. Toko ibu

I yang mana?

IITF@
I 
mau buka toko lagi ini, nah,

I makanya syang kan katau toko
I ini - 

ditinsealin, Tqko ibu eda
lagi, kaiau yang ini punyu iuiu
sendiri, ini pegawai lala jadi
gnk mau lala kasift tinrry,at

1046

t047 rf,er: ounggalin kayak mana
Ia?

1048 rtee: diting6plin l[i@i*ai,
nanti kalau dia nyuri gimana,
ragran semua langganan
maunya bela4y'a sama lata.
Makanya Lala sampe berenti
kuliah-

LA49 ruer: oerhentr kuliah va?
1050 It",", ,Vr, tata tan pertama

kuliah di unimed terus pindahke usq cuman ,t i,i*y"
berlrenti.

Penyebab
Compulsive Lvins
Disorder
[Ketidakrnampuan
belajar)

1051 rrer: grmana ceritanya Ia?
1052 Itee: kan 6la di ;kolah dufi

fangking tuh, jadi dapat masuk

3*oT nggri ranpa testing.
Masuklah lala unimed disunt
guru lal4 terus ada guru lalajuga yarg ngajar di usudilihatnva lala ninrqr

lLata berb-hof
rmengenai

pendidikannya
karena ketidak
mampuimnya dahm I

!,glajar seperti yang j

or sampaikan oleh I

l,ala
menceritakan
tetapi pandangan
lala tidak fokus
ke peneliti.

4
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disuruhnya lala pindah ke usq
semua pindahnya guru lala
yang urusin- Jadi lata ambil
biologi waktu di usu. Kalau
kakak lala kuliahnya di
malaysia Tapi sekarang uda
pulang. Kami sekeluarga pintar
pintar, dapat beasiswa.

informan

1053 Iter: berarti lala iuara kelas va?
1054 Itee: lala memang juara kelas,

paling rendah lala kemarin
ranking 3, sernua teman [a1a
suka nyontek sama lala. Terus
mereka suka bekawan sama lala
karena lata pintar. Tapi tata
malas lanjutin kuliahnya lebih
baik lala jaga toko. Sayang
tokonya lebih banyak
untungnya daripada kLrja
nanti,kalau diserahkan sama
pegawai bisa mencuri nanti.

1055 Iter: berarti lala banyak teman
ya? oh ya la nanti si inang
(informan) mau jumpa lala
katanya uda lama gak jumpa
pas nikah kemarin kan gak
iumpra-

1056 Itee: banyak la sa apalagi anak
cowok suka kali main sama lala
larena lala canfik ferus enak di
ajak main kata orang itu- Di
sekolah aja banyak yang suka
sama lala cuman lala aja yang
gak mau sama orang itu. Lala
terkenaljuga disekolah dulu- ah
si inang somhong malas akrl,
tapi kalau mau jumpa yauda
datang aja nanti. Sering sering
main kesini la sa. Sombong kali
ga-k mar,r kcslni,

Lala ingin menjadi
pusat perhatian

Ekspresi lala jadi
kesal terus
senyum kembali,
dan tertawa.

1057 Iter: terkenal gimana la?
hahaaha,, bukan sombong IE
karena uda jauhnya kita dulu
kan tetangga. Sekarang dia
udah pindah.

1058 Itee: terkenal lah, kayak banyak Lala

UNIVERSITAS MEDAN AREA



yang suka terus banyak yang
mau dekat sama lala. eh tau sa,

lelum di bayar loh uang rumah
kami sama si pakhaii itu.

mendekatkan diri
bersemangat
ingin cerita

10s9 Iter: kayak mana-eritanya- itu
la?

1060 ftry: kan pas ai.iua it[Oia.ianli
2xbayar setelah lala nikah baru
dia lunasi tapi sampai sekarang
gak dia lunasi, kami tunggu aji
sampai akhir tahun ini kalau
gak dia bayar jugakarni balikan
aja uangnya tapi separuhnya
kan kayak grtu perjanjiannya.

Bgtngbnisagimana?
1061 fter: belum latu la,llahaa-
1062 Itee:yaudffi

ju€e grtu dulu.
1063 fter: maksudnya-dulu Juga gitu

kayakmana la?
1064 Ilge; kan, rlnfikami@

karena ada utang sama binlq
ibu banyak utang kemarin
kar-ena bapak nihh lagi terus
ikut pemilu itu. Eh tapijangan
bilang-bilang kalau lala 

"eltaIi yu, tapi syukurlah sekarang
bapak udah gak **i
perempuan itu.

Ui-sJUq$ol*l
keluarga

Kcluargt--Lala
kurang harmonis
sehingga kurang
mendapaf
perhatian

I065 Iter: jadi, bapat udafr gat sama
pgrgmpuaq itu lagi?

1056

I

I 
ltee: gak sa" kayak gini

I centanya, waktu bapak

I ketahuan punyak binik di
I kisaran itu, terus lala obatin la
I bapak supaya pisah sama
I perempuan itu, disitu. bapak
sama ibu mau pisah sa Jadi lalarkasih 

_obatlah bapak supaya
prsah kan, yauda terakhir dia
tinggalin la perempuan itu.
Pulaknya per€mpuan itu tau nya
ambil duit bapak aja- patutlah
bapak sering kali minta duit
sama ibu terus uang dari kebun
itu kadang gak 4ampalg terus
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dia sering kali gak balik kG
medan betah kali dia di kisaran
itu-
Iter: jadi gimana cerita bisa

1068 Itee: itu ketahuannya waktu
lebaran sq kami kan semua ke
kisaran jadi ada rumah disitu
terus ada yang jaga namanya
wak regar. Nah, istri wak regar
tanya sama bapak gimana si
perempuarl itu terus bapak
kayak ketakutan gitu jadi gak
diiawab. Nah ibu heran la, ibu
tarrya sama bapak eh matah
berantam orang itu kayak
sehari-harinya. Terus ibu cari
talu la d*gan tetangga di situ
rupanya betul uda kawin bapak
sama perempuan gak beres itu.
Mengemuk la ibu. Sanrpe
rnedan berantam la orang itu
sampai mau urus cerai. pigl
bapak dari nrnrah beberapahan 

,

karena di usir sama ibu

Disfungsional
keluarga

I-ala
menampilkan
ekspresi sedih

1070 Itep: gaya ib.u qia bjlarrg gak
butuh bapak tapi pas bapak pigi
menangis juga dia kami pun
jadi lampiasan marah ibrr,
marah-marah nanti nangis.
Makanya lala cari oftIng pintar
untuk pisahin. bapak, sekarang
uda sama lagi la bapak sama
ibu. Itu juga karena si bian adek
lala yang kecil, dia itu suka
sakit kalau lihat ibu sama bapak
berantam. Waktu bian sakit
datanglah bapak kerumah
mgngaquk la ibu tapi bapak
gak peduli terus baikan orang
itu bawa bian kerumah sakit.
Iter: berarti bapak sama ibu
uda baikan yA gak berantam

ltee: gakjuga s4 ibu kan suka

7

ruo /

1069 Iter: terus gimana lael la?

t07t

ta72
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merepet nanti ada aja yang
diberantamin tar bapak cuman
diam qia Kami pun uda tahu
kali sifat ibu nanti dia marah-
marah terus baik lagi. Jadi
kalau dia merepet kami
diamkan aja sa. Dirumah itu
kan ibu yang berkuasa. Semua
keuangan ibu yang kendalikaru
lagian ibu memang yang
banyak hartanya sa, di
kampungnya terkenal dia orang
kaya sa Tapi bapak sama ibu
suka juga berantam, ada aja
yang di berantamin-

1073 Iter: hehe gitu ya. Oh ya Ia uda
malam kali ini, nisa pulang dulu
y4 besok kita jumpa lagi ya.
Nisa bawa si inane. Gimana?

1074 ltee: boleh boleh tapi nanti
telpon dulu ya sa,tata b€sok
belum tau dimana. Bawa aja si
inang ya.

1075 ker: ok lela malcasih ya la
Assalamualaikum la

-Lni6' ftee: ya s4 walaikum salam.
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INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur

paksaan dari siapapun, bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Nama

Jenis kelamin

Usia

Pekerjaan

Saya telah diminta dan telah menyetujiii untuk berpartisipasi sebagai fEsp6riden

penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta dengan tujuan dan

maflfaatnya, dengan ddhikian saya menyatakan tidak befkelrratail memberikan

informasi dan menjanab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya

Saya menyetujui bahwa identittrs diri dan ju$a infoirnasi yang safa beri akan

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuktujuan penelitian.

Medan, 2012

Responden Peneliti
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LEMBAR DATA INFORh/I{N

Nama

Jenis Kelamin

Tempat/tanggal lahir

Usia

Hubungan dengan responden :

Sutu bangsa

Agama

P-endidikan teri*hif

Pekerjaan

Alamat
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