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VERBATIM WAWANCARA SUBJEK AS 

Nama                   : AS 

Usia                     : 21 tahun 

Agama         : Islam 

Pekerjaan             :  Belum bekerja 

Status Pernikahan : Belum menikah 

Alamat         : Barutikung, Semarang 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Selamat pagi mas Pagi Mas    

Gimana kabarnya mas? Ya gini-gini aja mas, badan sih sehat 

tapi dalemnya ambrol hahaha 

   

Ambrol gimana ah mas? Ya sekarang siapa sih yang suka 

dipenjara kayak saya ini mas, pengennya 

ya bebas kayak orang-orang lain to ya 

   



 
 

 
 

Dipenjara berapa lama to 

emangnya mas? 

9 tahun mas… suwe ya? Ngomonge 

sembilan wae wes bikin hati mak tratap 

mas, meneh njalanine hahaha 

   

Sudah berapa lama di sini mas? Sudah satu tahun lebih mas, masih 

kurang 8 tahun. 

   

Ngomong-ngomong, kasusnya 

apa to mas kok sampe lama 

banget hukumannya? 

Kasusnya pembunuhan mas.  4 - Kejahatan yang dilakukan 

pembunuhan 

Pembunuhan? Wah luar biasa 

juga ya 

hahaha, ya nggak mas, jadi waktu itu 

saya mabuk sama temen-temen, terus 

diajaki temen jalan-jalan, eh di jalan itu 

temenku malah yang satu itu mbunuh 

orang, sayane ga mbunuh tapi terlibat 

dalam kasusnya. 

 5 

 1.3 

4 

4 

- Faktor Alkohol yang 

memengaruhi kejahatan 

- Pergaulan memengaruhi 

perilaku meminum alkohol 

- Kejahatan yang dilakukan 

oleh temannya 

- Kejahatan yang dilakukan 

Lho, jadi yang mbunuh orang Iya mas, cuma lhawong saya ya disana    



 
 

 
 

temene mase? jadi ikut keciduk polisi. 

disini baru pertama kali? Ngga mas, ini yang kedua  4 - Kejahatan yang kedua kali 

Sudah yang kedua to.. Kapan tuh 

yang pertama kali? 

Udah agak lama mas    

Kapan mas? Mosok lupa to? ya ada tiga apa empat tahun lalu mas, 

disini cuma bentar yang pertama dulu 

   

Kalo yang pertama dulu 

kasusnya sama? 

nggak lah mas, kalo mbunuh-mbunuh 

kayak gini nggak mungkin sebentar tok. 

Dulu aku ketangkep gara-gara nyuri 

barang mas 

 4 - Kejahatan pertama yang 

dilakukan 

kenapa bisa sampe mencuri 

mas? 

Biasa lah mas, ekonomi. Hidup susah 

mas, apa-apa mahal, jadi nyuri. 

 1.2 

 4 

- Faktor Ekonomi 

Jadi kalo hidup susah boleh Lha mau gimana lagi mas. Selain hidup    



 
 

 
 

nyuri mas? susah, faktor lainnya yo banyak 

Faktor lainnya apa?  Pas sebelum kejadian itu saya kepengen 

punya motor baru mas kayak punyane 

temen-temen, tapi minta ama bapak 

nggak dikasi jarene nggak punya duit, 

mboh tenan opo ora. Anyel sama 

bapak, saya pergi dolan ama temen-

temen, nahhh terus ya biasa lah mas 

namane anak muda, kita minum sampe 

mabok, lha pas mabok itu 

kemarahannya saya sama bapak jadi 

berlipat-lipat dan saya rasane suediiihhh 

banget nggak punya motor baru sendiri, 

trus namane mabok saya ujug-ujug 

kepikiran mau nyuri biar uangnya bisa 

pake beli motor, Akhire saya nyuri deh 

 2 

1.2 

1.1 

1.3 

5 

1.1 

4 

 

- Id dalam bentuk keinginan 

memiliki motor 

- Faktor ekonomi keluarga 

menghambat keinginannya 

- Keluarga terutana 

ayahnya membuat dirinya 

marah 

- Bergaul dengan temannya 

- Minum alkohol yang 

memicu id  

- Kemarahan terhadap 

ayahnya berlipat-lipat 

- Kejahatan dilakukan 

untuk memenuhi 

keinginan 



 
 

 
 

mas di toko bangunan deket rumah.  

Berarti maksud mas AS gara-

gara mabok? 

Iya mas, tapi ya meh gimana lagi, wong 

temen-temenku semuanya gitu. 

 1.3 - Pergaulan menyebabkan 

dia mabuk-mabukan 

temen-temennya seperti apa sih 

mas? 

Temen-temennya ya gitu mas, wajare 

anak muda lah…. 

   

Gitu gimana mas? Ya gitu mas, sukanya mabuk-mabukan, 

kalau udah mabuk terus suka yang aneh-

aneh.. 

   

Aneh-anehnya ini sampe 

seberapa aneh sih mas? 

hahahaha.. Mase durung tau mabok iki. 

Nek mabok itu ya mas, beda-beda tapi 

aneh-aneh semua mas. Ada yang terus 

diem tok di pojokan sampe ta kiro mati 

overdosis, tapi ada yang terus jadi sange 

hawane njaluk dianter ke mberok nyari 

psk, trus ada yang resek nyari ribut kalo 

 1.3 - Pergaulannya 

memengaruhi perilakunya 



 
 

 
 

mabuk, lha temen-temen saya kok 

ngepasine banyak yang terakhir itu, 

haha.. 

kenapa sampai mau berteman 

sama mereka? 

Ya lingkungane kaya gitu ok mas, keluar 

rumah sudah ada yang mabuk, jadine ya 

mau gamau temenne kaya gitu. Wong 

ini yang anak perumahan aja bisa masuk 

sini mas,( menunjuk temannya) apalagi 

saya hahahaha.. 

 1.3 - Lingkungan sekitar 

membuatnya mau tidak 

mau bergaul dengan 

pergaulannya saat ini 

memang rumahnya di mana 

mas? 

Di barutikung, belakangnya boom lama.   

Owww…. Barutikung to 

rumahe?  

Iya mas, wes terkenal banget to nek situ 

daerah gentho ama maling, nah itu 

gentho ama malingnya ya tetangga, 

saudara, ama temen-temen saya mas, 

1.3  - Lingkungan sekitar yang 

terkenal berisi pelaku 

criminal 



 
 

 
 

termasuk saya sendiri hahaha 

Lho maksudku nggak gitu lho, 

haha… 

Halah mas, wong kalo itu kan bukan 

rahasia lagi, kabeh wes podo pahame 

   

Mas AS masih sekolah? Sempet sekolah sampe kelas 3 STM    

Sekarang udah nggak sekolah 

berarti? 

Nggak mas, mau lanjut sekolah nggak 

ada uange. 

 1.2 - Faktor ekonomi 

menyebabkan pendidikan 

terhenti 

Pekerjaan mas AS sehari-hari 

apa? 

Pengangguran mas, hahahaha…    

Lha kalo nganggur lalu belanja 

kebutuhan sehari-hari pake duit 

siapa mas? 

Nunut ama bapak-ibu mas, namanya 

wong cilik kayak saya mas, mau kerja ya 

pasti kalah ama yang kuliahan kayak 

mase ini to, jadine ya paling nguli 

dikongkon-kongkon bayarane cilik, itu 

wae nggak ada yg mau ngasi saya 

   



 
 

 
 

kerjaan. 

orangtua tahu mas AS ada di 

sini? 

Tahu mas.    

terus bagaimana reaksi mereka? Sedih nek ngrasake saya, jengkel.    

Jengkel ama orangtua? Sama diri saya sendiri to mas, 

pengennya saya yo bapak-ibu itu bangga 

ama saya 

   

Lha menurut mas AS, ndak yo 

ada kemungkinan bapak-ibumu 

bangga kalo mas AS kayak gini? 

Yo nggak mas, mosok ada mas orangtua 

yg bangga anaknya masuk penjara, 

nyuri, mateni wong. Wong kalo saya 

punya anak nanti, biar bapaknya 

bajingan kayak gini, pengennya saya yo 

anak saya hidupnya bener, lurus, 

lempeng… 

   



 
 

 
 

bagaimana kehidupan mas AS 

waktu kecil? 

Maksudnya mas? ya waktu kecil saya 

bahagia mas. 

   

Bahagia yang kayak gimana 

mas? 

Ya bgitu lah mas, wajare anak kecil     

terus kedua orangtua mas AS 

seperti apa orangnya. 

Baik mas    

baik bagaimana? Ya baik, memperhatikan, terus juga 

melindungi 

 1.1 - Kedua orangtua 

memerhatikan dirinya 

lebih dekat dengan siapa waktu 

kecil? 

Dengan ibu  1.1 - Lebih dekat dengan ibu 

kenapa? Karena ibu yang melahirkan dan 

membesarkan saya mas 

 1.1 - Lebih dekat dengan ibu 

karena yang 

membesarkannya 

kalo dengan bapak? Kurang deket mas  1.1 - Kurang dekat dengan 

ayahnya 



 
 

 
 

kenapa? Ya biasa mas namanya laki sama laki, 

seringnya nggak cocok mas sama bapak. 

Sama-sama kerasnya mas, jadi kalo 

ketemu malah gelut mas. 

   

pekerjaan bapak apa mas? Itu.. kondektur DAMRI    

mas AS gak pengen kerja kayak 

bapaknya? 

nggak mas, males saya kalo ngondektur 

gitu, gak mencukupi kebutuhan. 

   

Terus menurut mas, 

kebutuhannya sudah tercukupi 

belum? 

Kalo dibilang sudah ya sudah, tapi 

kadang ya... agak sulit mas.. 

   

menurut mas AS yang termasuk 

kebutuhan itu apa saja mas? 

Makan.  2 - Kebutuhan Biologis dan 

dasar yang merupakan 

bagian dari Id 

selain itu? Apa ya??  Ya itu mas makan   

kalo keinginan, apa yang mas Saya kepingin jadi orang sukses mas.  2 - Keinginan untuk menjadi 

sukses 



 
 

 
 

AS inginkan? 

maksudnya jadi orang sukses? Apa-apa nduwe gitu mas, jadi mau apa 

ada gitu mas 

 2 - Definisi sukses adalah 

memiliki segalanya bagi 

AS 

Apa-apa nduwe itu maksudnya 

gimana mas? 

Ya itu... ya apa- apa ada mas, pas mau 

makan ada makanan, mau jalan-jalan 

ada motor.... mau nonton tv ada tv.. ya 

gitu pokokelah mas. 

2 - Hal- hal yang ingin 

dimiliki yang merupakan 

perwujudan Id 

terus apa yang mau dilakukan 

buat mendapatkan 

keinginannya? 

Harus bekerja mas.    

Kerja apa mas? Ya apa aja mas, yang penting kerja    

apa keinginan itu harus 

terpenuhi? 

Harus! Harus terpenuhi mas. tapi 

sulit...hahahaha 

 2 - Keharusan untuk 

memenuhi Id 

kalau tidak terpenuhi apa yang Yah, gimana ya mas? saya juga bingung    



 
 

 
 

mas AS lakukan? kalo itu mas hahahaha... 

Lho, kok bingung mas? apakah 

nantinya kalau tidak terpenuhi 

pasrah atau bagaimana? 

Ya... kalau sudah ga tercapai ya pasrah 

mas. 

   

Sekarang ini hidup di indonesia 

menurut mas AS. Semakin sulit 

atau tidak? 

Sulit mas, apa-apa mahal...  1.2 - Faktor ekonomi 

menghambat pemenuhan 

Id 

menurut mas AS bahagia itu 

apa? 

Bahagia itu dari hati mas.    

jadi mas AS sudah bahagia atau 

belum? 

Sudah mas, saya sudah bahagia 

hahahaha 

   

apa mas AS tahu yang dilakukan 

itu salah secara sosial? 

Tahu mas  3 - Mengetahui bahwa yang 

dilakukan salah secara 

social 

berarti mas AS tahu tentang Ya tahu mas.  3 - Sadar dan tahu tentang 

aturan sosial yang ada di 



 
 

 
 

aturan-aturan sosial di 

masyarakat 

masyarakat 

tahu darimana mas? Dari orangtua, terus sekolah juga.  1.1 - Keluarga menanamkan 

peraturan sosial. 

terus kenapa dilakukan mas? Mabuk mas.  5 - Alkohol memengaruhi 

kemampuannya menilai 

baik-buruk 

taat beribadah ga mas? Insyaallah taat mas, tapi kadang anjlok 

hahahaha... kalo pas pikirane males ya 

males sholat mas. 

 3 - Mengenal agama dan nilai-

nilainya walau kadang 

kurang taat 

Apa yang mas AS tahu 

mengenai agama mas AS? 

Apa ya... yang saya tahu ya islam itu 

indah hahahaha 

  

terus tahu ga mas AS yang 

dilakukan itu dilarang agama? 

Tahu mas, tapi ya karena faktor 

lingkungan aja 

   

faktor lingkungan gimana? Ya mabuk tadi itu.  5 - Alkohol memengaruhi 

kemampuannya menilai 

baik- buruk 



 
 

 
 

percaya sama adanya Tuhan 

mas? 

Percaya mas.    

kenapa percaya? Masih diberi hidup mas.    

sampai sejauh mana Tuhan 

berperan dalam hidup mas AS? 

Sangat berperan mas dalam kehidupan, 

rejeki misalnya rejeki yang menentukan 

Gusti Allah, terus pikiran, akal... 

   

ada rencana mau mengulangi ke 

tempat ini lagi? 

Ya ga to mas, cukup mas 9 tahun di sini.    

lalu apa rencana mas AS ke 

depannya? 

Rencana mau cari kerja, apa masnya 

mau nampung saya kerja? Kan nanti 

kalo saya keluar masnya sudah sukses 

mesti. Hahahahaha... 

   

hahahaha... ya lihat nanti mas. 

terimakasih mas buat waktunya. 

Iya mas, lain kali kalo mampir ke sini 

bawa temen cewek mas, bosen ning 

   



 
 

 
 

kene lanang thok anane. hahahahaha 

Tema-tema yang muncul dan Intensitasnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingkungan 

1.1.Keluarga = 7 

 

1.2.Ekonomi = 3 

1.3.Pergaulan = 6 

 

2. Id = 9 

3. Superego= 6 

 

4. Kejahatan = 6 

5. Pengaruh Alkohol = 4 

 



 
 

 
 

 

VERBATIM WAWANCARA ORANG DEKAT AS 
Nama : AD 

Hubungan : Teman satu Blok di Kedungpane 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Selamat pagi mas Pagi, gimana mas?    

Iya, mas gini saya mau tanya-tanya 

sebentar tanya-tanya apa ya mas?    

tentang AS mas. oh... Iya mas kenapa?    

Sudah lama kenal AS? Ya lumayan lama... Sejak... Dia masuk sini    

Berarti sudah berapa lama dia di 

sini? Sekitar.... 1 tahunan mas.    

Bisa diceritakan gimana orangnya 

mas? 

ya gitu mas, sebenernya orangnya baik, 

ramah, suka kumpul-kumpul tapi ya karena 

pergaulannya aja dia ada di sini  1.3 

 Faktor Pergaulan yang memengaruhi 

kejahatan 

Pergaulannya gimana mas? 
Ya kaya orang-orang di sini ini, maling, 

1.3 Pergaulan bersama kriminal juga 



 
 

 
 

garong ya gitu-gitulah mas.. 

emmm... Memangnya dia bisa 

disini karena apa mas? 

Tuduhannya pembunuhan. Tapi dia bukan 

tersangka utamanya Cuma ikut-ikutan sama 

cs-csnya  4 Kejahatan yang dilakukan 

kok bisa ikut-ikutan? 

ya biasa lah mas, mabuk jadi diajak-ajak 

mau aja... Apalagi sudah temen sendiri yang 

ngajak 5 

Faktor alkohol memengaruhi tindak 

kejahatan 

oh gitu.... Ini pertama kalinya AS di 

sini ya? 

ini.... Yang kedua mas. Sebelumnya dia kena 

pasal pencurian  4 kejahatan yang dilakukan sebelumnya 

berarti dulu pernah mencuri? 

Alasannya apa mas katanya? 

sama  mas. Ikut-ikutan temen. Ya itu tadi 

pergaulannya yang salah... 1.3 

Faktor pergaulan yang memengaruhi 

kejahatan 

Mas tahu gimana AS di luar sini 

seperti apa? Maksudnya mas?    

ya gimana dengan keluarganya... 

Pekerjaannya... Semacam itulah 

mas 

Kalo pekerjaan saya kurang jelas, kalo ga 

salah sih buruh..., kalo keluarga sih setahu 

saya dia belum menikah, tapi kalo sama 

bapak ibunya saya lihat lumayan dekat. 

Sering jenguk kok di sini. 1.1 ada kedekatan dengan keluarga 



 
 

 
 

terus gimana dengan agamanya 

mas? 

Agamanya bagus mas, cukup taat dia, 

sering ke masjid kalo di sini. 3 

Superego dalam bentuk ketaatan 

beragama 

kalo di luar sini? itu ga tahu mas...    

menurut mas AD, setelah keluar 

nanti apa AS akan mengulangi 

kejahatannya? 

Selama pergaulannya masih sama menurut 

saya sulit mas buat berubah....    

oh ya... Mas tahu kerjaan 

orangtuanya? kurang tahu mas...    

Begitu... Baik mas terimakasih 

waktunya Sama-sama mas.    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama : J  

Hubungan : Petugas di Kedungpane 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Selamat pagi mas Pagi, gimana mas? 

  

  

Selamat pagi pak Pagi    

Iya, saya mau tanya-tanya sebentar 

tentang AS 

AS?    

Iya, pak J kenal kan? iya kenal.. Kenapa?    

Sudah lama kenal AS? cukup lama mas sekitar satu tahun    

Bisa diceritakan gimana orangnya 

pak? 

Orangnya baik, suka bergaul ramah, tidak 

pernah macam-macam 

   

terus kenapa dia bisa disini  pak? kalau tidak salah karena pembunuhan. 4 Kejahatan yang dilakukan 



 
 

 
 

Pembunuhan? Berat juga ya pak sebenarnya bukan dia yang membunuh 

mas tapi teman-temannya. Cuma.. Karena 

dia ikut berada ada di tempat kejadian dia 

ikut terseret. 

1.3 pergaulan memengaruhi 

kejahatannya 

oh jadi AS ga ikut membunuh.. 

Terus kok tetap dipidanakan? 

ya karena dia dianggap berkomplot dengan 

teman-temannya.  

   

kok temannya bisa ikut membunuh 

dan AS kok juga mau ikut? 

katanya  karena mabuk. 5 alkohol memengaruhi kejahatan 

ini yang pertamakah AS di sini? menurut catatan ini yang kedua kalinya, 

yang pertama dulu pencurian. 

4 kejahatan pertama yang dilakukan 

oh pencurian.... Alasannya dulu 

mencuri apa pak? 

alasannya mencuri karena ingin membeli 

motor dan ditambah dia sedang mabuk. 

   

menurut pak J, AS cukup dekat 

dengan keluarganyakah? 

kurang tahu saya kurang memperhatikan 

kalau dia sedang dapat kunjungan 

   

AS sudah berkeluarga? Belum.    

Kalau pekerjaan? pekerjaannya serabutan    



 
 

 
 

oh ya... bapak tahu kerjaan 

orangtuanya? 

kurang tahu    

AS agamanya apa? Islam    

Taat? cukup taat  3 Superego dalam bentuk ketaatan 

beragama 

kalau cukup taat agamanya kenapa 

dia bisa sampai disini dua kali? 

yah.. Banyak pelaku kejahatan di sini 

sebenarnya melakukan kejahatan karena 

pergaulannya, bisa dibilang mereka salah 

bergaul apalagi yang seumuran AS dimana 

masih muda dan labil. Pergaulan 

mengambil peranan penting dalam caranya 

bertindak. Pergaulannya membuat dia 

mengambil cara cepat atau instan, padahal 

sebenarnya mereka bisa mencari uang 

dengan cara lain tapi mereka lebih memilih 

nyopet, mencuri dan lain-lain. jujur ini jadi 

sebuah keprihatinan untuk saya. 

1.3 pergaulan memengaruhi 

kejahatannya 

jadi menurut pak J apakah AS akan 

mengulangi perbuatannya? 

Saya tidak bisa menjawab itu. Tidak berani 

menjamin bahwa dia tidak akan mengulangi 

lagi mengingat dia akan kembali ke 

lingkungannya yang dulu. Saya harap dia 

   



 
 

 
 

tidak ke sini lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK AK 
Nama : AK 

Umur : 23 tahun 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Sales material 

Status Pernikahan : Duda  

Alamat : Plombokan, Semarang 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Di sini sudah berapa lama mas? Sudah 5 bulan dari 7 bulan hukuman 

mas 

   

sudah berapa kali di sini mas? Sudah dua kali disini, kalo di polsek tiga 

kali 

   

pekerjaannya sebelum disini apa 

mas? 

Jadi, sales.. sampingannya nyuri mas. 

(temannya berteriak “sampingan kok 

nyolong!!”) 

1.2 

4 

- Faktor ekonomi berupa 

pekerjaan 

- Kejahatan yang dilakukan 

yang diakui sebagai bagian 

dari pekerjaan 



 
 

 
 

kok pekerjaan sampingan? Apa 

penghasilan jadi sales ga cukup? 

Penghasilannya ga cukup, Cuma 

sekitar 900 ribuan sebulan 

1.2 -  Faktor Ekonomi tidak 

mampu menopang 

kehidupannya 

jadi sales apa mas emangnya? Sales material, ikut saudara kok mas, 

kalo nggak ikut sodara mana ada yang 

mau nrima saya, SMP aja ga lulus. 

   

kalo yang ini kan karena 

mencuri mas, kalo yang dulu 

kenapa mas? 

Sama mas mencuri juga, saya 

orangnya nggak aneh-aneh kok mas, 

nggak sampe mbunuh atau merkosa 

anak orang. 

 4 - Kejahatan yang dilakukan 

pencurian 

owh... terus kenapa diulangi lagi 

mas? 

Ya dulu masih ditebus sama keluarga, 

sekarang sudah ga ditebus lagi mas 

 1.1 - Keluarga masih menebus 

Berarti kalau yang ini ditebus 

juga bakal diulang mas? 

Ga tau itu mas, namanya masa depan 

kan ga ada yang tahu. 

   

kalo boleh tahu mencuri apa Motor    



 
 

 
 

mas? 

Menurut mas AK apakah 

kebutuhan pokoknya sudah 

terpenuhi? 

Kebutuhan ga tercukupi mas, kurang 

banyak mas. 

   

kebutuhan- kebutuhannya apa 

aja mas? 

Ya kebutuhan keluarga, yang paling 

penting ya uang.. 

 1.1 

 1.2 

- Faktor kebutuhan 

keluarga menjadi salah 

satu hal yang dirasa 

menjadi kebutuhan 

-  Faktor ekonomi juga 

dirasa menjadi kebutuhan 

penting 

selain itu apakah ada kebutuhan  

lain yang harus terpenuhi? 

Makan, susu, terus pengen punya 

motor.. 

 2 - Keinginan dan kebutuhan 

yang menjadi 

penggambaran Id 

menurut mas AK apa 

keinginannya harus terpenuhi? 

Ya kalo bisa terpenuhi mas..    

kalo semisal ga terpenuhi? Ya cari cara biar bisa terpenuhi mas    

caranya seperti apa mas? Kerja keras. ( temannya berteriak “ kerja  4 - Kejahatan yang dilakukan 



 
 

 
 

kerase nyolong!”) 

menurut mas AK bahagia itu 

apa? 

Bahagia...... itu.... punya segala-

galanya... 

 2 - Cerminan keinginan Id 

terus sekarang ini sudah bahagia 

belum mas? 

Ya belum mas… kalo sudah bahagia 

ndak masuk sel kayak gini mas hahaha 

   

kenapa mas? Ya masi banyak yang belum dipunyai...    

terus apa yang dibutuhkan mas 

AK biar bisa bahagia? 

Banyak mas  motor, uang, istri.... ya 

banyak lah mas. 

2  - Cerminan keinginan Id 

bagaimana kehidupan mas AK 

waktu kecil? 

Kurang bahagia mas, soalnya ga 

diurusin dan sayanya pengennya 

mandiri 

 1.1 - Keluarga tidak banyak 

memberikan perhatian 

terus orangtua mas AK seperti 

apa orangnya? 

Baik, minta apa-apa dikasih  1.1 - Keluarga memberikan 

materi 



 
 

 
 

Lho, tadi katanya ga diurusin, 

kok minta apa-apa dikasih? 

Ya, ga diurusin itu ga dirawat 

sewajarnya anak mas, tapi kalo minta 

apa-apa tetep dikasih. 

1.1 - Perhatian keluarga kurang 

diberikan hanya materi 

yang dipenuhi 

lebih dekat ke ibu atau ke ayah? Lebih deket ke ibu  1.1 - Lebih dekat ke ibu 

daripada ke ayah 

kenapa mas? Kalo minta apa-apa dikasih, nggak 

kayak bapak 

   

pekerjaan orangtuanya apa mas? Ibu jadi PRT, kalo bapak ga kerja   

kenapa ga kerja mas bapaknya? Ga tahu kenapa ga kerja    

Hubungan mas AK ama 

bapaknya kayak gimana sih? 

Gak deket mas, dari kecil udah gitu, 

lha wong bapak saya itu nggak mutu 

og. 

 1.1 - Tidak ada kedekatan 

dengan ayah 

Kok gitu? Lha nggak kerja, di rumah mung 

tura-turu, semua yang nanggung ibu 

mas 

 1.1 

 1.2 

- Faktor keluarga, ada 

sentiment terhadap ayah 

- Faktor ekonomi yang 

menambah sentiment 

terhadap ayah  



 
 

 
 

 

orangtua tau mas AK di sini? 

Apa perasaan mereka? 

Tahu, ya sedih, kasihan    

bagaimana dengan pergaulan 

mas AK? 

Pergaulannya ya sama maling juga 

mas 

 1.3  - Faktor pergaulan yang 

sama-sama pencuri 

kenapa mau bertemen sama 

mereka mas?  

Sifatnya baik, tenggang rasa sama 

temen, ndak egois dan menange dewe 

 1.3 - Teman-teman yang dirasa 

tenggang rasa membuat 

dia mau berteman dengan 

teman-temannya 

kebiasaan temen-temennya apa 

mas? 

Mabuk-mabukan mas, abis itu 

nyolong, biar ndak grogi pas nyolong 

makanya mabuk dulu 

5 

4 

- Pengaruh alkohol yang 

menyebakannya 

melakukan kejahatan. 

- Kejahatan yang dilakukan 

dalam pengaruh alkohol 

taat sholat mas? Ngga taat,  jarang sholat mas, kalo 

pengen sholat ya sholat, kalo ga ya ga 

sholat 

3 - Ketidaktaatan dalam 

menjalankan agamanya 

sejauh mana mas AK tahu Ga tahu tentang agama mas, sejak  3 - Ketidaktahuan mengenai 

agamanya 



 
 

 
 

tentang agamanya? kecil dibebaskan jadi ga ada yang 

ngajari 

terus tahu sholat darimana? Belajar sholat dari temen mas    

Lha, kalo disini diajarkan 

agama? 

Ya diajarkan mas, tapi saya ma temen-

temen ini ( sambil menunjuk teman-

temannya) jarang dateng. 

1.3 - Pergaulan di dalam 

penjara. 

percaya Tuhan mas? Percaya. Tuhan selalu ada buat saya  3 - Kepercayaan akan Tuhan 

lalu tahu Tuhan darimana mas? 

katanya ga ada yang ngajari 

agama 

Dari diri sendiri, tapi setane akeh mas. 

ya jadi..... hahaha 

   

menurut Mas AK Tuhan 

berpengaruh dalam kehidupan 

mas AK ga? 

Pengaruh, Tuhan berpengaruh banget  3 - Mengakui pengaruh 

Tuhan 

bisa lebih dijelaskan mas? Ya... misalnya waktu itu saya pernah    



 
 

 
 

naik motor terus mau tabrakan tapi 

gajadi. Di situ Tuhan berpengaruh 

banget mas. 

Tahu ga yang dilakukan salah 

secara agama? 

Tahu    

kenapa tetap dilakukan? Kepepet karena ekonomi    

kalo secara aturan sosial tahu ga 

yang dilakukan salah? 

Tahu juga  3 - Mengetahui yang 

dilakukan salah 

terus kenapa dilakukan? Ya itu mas kepepet ekonomi    

berarti mas AK tahu aturan 

sosial di masyarakat? 

Tahu mas  3 - Tahu mengenai aturan 

sosial 

siapa yang mengajari? Guru    

mas AK kalo boleh tahu Dulu sekolah sampe kelas 2 SMP. Terus 

keluar, nganggur 8 bulanan terus ikut 

   



 
 

 
 

pendidikannya apa? kakak kerja 

kenapa ga diterusin sekolahnya? Ga suka sekolah mas. pengen kerja    

terus apa rencana kalo keluar 

dari sini? 

Ngelanjutin kerja jadi sales, tapi ga pake 

sampingan lagi 

   

Sampingan? Maling mas maksude hahaha    

Yakin bisa begitu mas? Yo diyakin-yakinke mas, nek nggak 

kekurangan insya Allah nggak maling 

lagi 

 1.2, 6 - Faktor ekonomi yang 

memegaruhi kejahatan 

Lha kalo masih kekurangan? hmmm…. Doanya jangan jelek gitu to 

mas 

   

Lho bukan ndoain jelek mas, 

tapi kalo masih kekurangan 

gimana? 

Akan bekerja lebih keras mas, 

hehehehe… 

  -  



 
 

 
 

Semoga begitu ya mas Amin mas    

Baiklah kalau begitu, 

terimakasih untuk waktunya, dan 

kesediaannya saya ajak ngobrol 

Sama-sama mas, sudah to?    

Sudah mas, terimakasih Oke mas, sama-sama   -  

Tema-tema yang muncul dan Intensitasnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lingkungan 

6.1.Keluarga = 8 

 

6.2.Ekonomi = 6 

6.3.Pergaulan = 4 

 

7. Id = 2 

8. Superego= 8 

 

9. Kejahatan = 5 

10. Pengaruh Alkohol = 2 

 

 



 
 

 
 

VERBATIM WAWANCARA ORANG DEKAT AK 
Nama : E 

Hubungan : Teman satu Blok di Kedungpane 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Pagi mas pagi    

Mas E, sudah kenal lama dengan 

AK? 

Ya lumayan mas,  sudah hampir setahunan 

mas... 

   

sudah lumayan juga ya mas... 

Tetangga atau gimana mas? 

ngga. Kenal di sini kok...     

lho, kok sudah setahunan? Kan mas 

AK baru sekitar 5 bulan di sini mas 

Iya baru lima bulan yang yang ini... 

Sebelumnya sudah pernah tapi cuma 

sebentar... Eh kok lewat 2 bulan ga ketemu 

dia masuk ke sini lagi hahahahaha...... 

   

berarti sudah yang kedua yang ini 

mas? 

ngakunya sih di sini baru yang kedua tapi 

benernya juga gatau saya... 

   

kok AK bisa masuk sini mas? nyolong mas... 4 kejahatan yang dilakukan 



 
 

 
 

nyolong apa? motor.     

kok Ak sampe nyolong kenapa 

mas? 

wah lha itu ga tau mas, ya mungkin kurang 

duit apa mungkin juga hobi. Hahahaha.... 

1.2 Faktor ekonomi yang mendorong 

perilaku kejahatan 

lho kok bisa bilang hobi? lha wong nyolong kok diulang, namane kan 

hobi... 

   

ohh... Hahaha. Mas AK apa ga kerja 

to mas? 

Kerja. Kerja... Di toko material    

toko material mana mas? deket rumahnya di plombokan. Wong itu 

punya kakanya kok... Dia disuruh bantu-

bantu di situ. 

   

ohhh... Gitu... Kalo keluarganya 

tahu Ak tahu dia di sini? 

Tahu mas.    

masih sering dijenguk mas AK? lumayan mas kalo dibandingin saya 

hahaha... Orangtuanya masih ke sini. 

1.1 Keluarga masih datang menjenguk 

kalo istrinya? wah kalo itu jarang mas, kan udah cerai... 

Istrine mungkin ya males kalo liat 

dia...hahahaha 

1.1 Sudah menikah namun bercerai 



 
 

 
 

oh gitu.... Kalo boleh tahu mas AK 

agamanya apa ya? 

islam    

taat? insyaallah mas! Ngga...hahahaha... Lha 

sholate wae bolong-bolong kok mas... 

3 Superegodalam bentuk keagamaan 

namun kurang taat 

hahaha... Nah kalo pergaulannya di 

luar sini gimana mas? 

wah itu kurang tahu mas, tapi kalo menurut 

saya ya ga jauh beda dari yang disini 

   

maksudnya mas? Rodho nakal sithik mas hahahahaha…ya 

gini mas, suka mabuk, suka nyuri ya 

gitulah mas 

1.3; 5;4 Pergaulan yang memengaruhi 

kesukaan meminum alkohol dan 

kejahatannya 

oh gitu....hahaha.. Kalo menurut 

mas E, mas AK ini menyesali 

perbuatannya ga mas? 

ngga mas, lha buktine sampe ngulang dua 

kali kan ya ga menyesal to namane 

   

jadi menurut masnya, apa mas AK 

akan mengulangi lagi 

perbuatannya? 

menurut saya masih mas. Lha itu tadi saya 

bilang mungkin hobi... 

   

oh gitu ya mas? Ya sudah mas 

terimakasih waktunya... 

iya mas, gapapa    

 



 
 

 
 

 

Nama : J  

Hubungan : Petugas di Kedungpane 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Lalu apakah pak J juga kenal 

dengan AK? 

Kenal    

Sudah berapa lama kenal AK? Sekitar 5-6 bulan    

apa ini yang pertama dia disini? tidak ini yang kedua    

yang kedua? Tuduhannya apa pak? pencurian. 4 Kejahatan yang dilakukan 

keduanya? iya, keduanya    

pencurian apa pak? sepeda motor    

alasannya apa? Alasannya karena dia membutuhkan 

tambahan uang untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. 

1.2 Faktor ekonomi yang memengaruhi 

tindak kejahatan 

kebutuhan macam apa saja? saya kurang tahu soal itu    



 
 

 
 

Apakah AK tidak bekerja? dia bekerja di toko milik saudaranya. Toko 

material 

   

apakah AK sudah berkeluarga? Setahu saya sudah, hanya saja sudah 

berpisah 

   

bagaimana dengan orangtuanya? keduanya masih ada.    

dia dekat dengan orangtuanya? saya kurang tahu    

bagaimana dengan agamanya AK? Agamanya kurang taat kalo dibandingkan 

dengan AS, seringkali mangkir dari jadwal 

pembinaan agama 

3 Superego dalam bentuk keagamaan 

Kalau pergaulannya? Cukup ramah, suka bergaul disini, kalau di 

luar sini saya kurang tahu. 

   

menurut pak J, apakah dia akan 

mengulangi kejahatan lagi? 

saya tidak berani menjawab, semua 

kemungkinan masih terbuka kedepannya 

nanti. 

   

 

 

 



 
 

 
 

 VERBATIM WAWANCARA SUBJEK D 

Nama                   : AS 

Usia                     : 29 tahun 

Agama                 :  Islam 

Pekerjaan             :  Tukang Parkir 

Status Pernikahan : Duda 

Alamat                 : Kaligawe, Semarang 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Di sini sudah berapa lama mas? 4 bulan    

Total hukumannya? 11 bulan    

Ini yang pertama kali atau udah 

yang kesekian mas? 

Sudah dua kali mas    

kenapa bisa sampai disini mas? Mencuri  4 - Kejahatan yang dilakukan 



 
 

 
 

kalo yang pertama? Sama, mencuri juga mas  4 - Kejahatan yang dulu 

dilakukan 

Mencuri apa mas? Kalo ada barang ketinggalan di motor 

diambil.. 

 4 - Kejahatan yang dilakukan 

Barang apa mas? Ya kaya tas, dompet kaya gitulah..     

Berarti kayak nyopet gitu ya 

mas? 

Beda mas, kalo nyopet kan kita ngambil, 

orangnya leno di jalan tau-tau kita 

ambil, kalo saya ngambil barang yang 

ditinggal di motor, asline ya salahe 

mereka juga to kok barang ditinggal di 

motor. 

 4 - Kejahatan yang dilakukan 

memang pekerjaannya apa? Kok 

bisa sampe mencuri? 

Tukang parkir di daerah banyumanik, 

sebenernya ga punya niatan, tapi diambil 

karena mabuk. 

 5 - Faktor Alkohol 

memengaruhi tindakan 

kejahatannya 

lalu sesudah keluar kenapa Karena mabuk juga, kalo mabuk gitu 

saya gak kontrol mau ngapain soalnya 

 5 - Faktor Alkohol 

memengaruhi tindakan 

kejahatannya 



 
 

 
 

diulangi?  mas.  

Kok suka mabuk kenapa mas? Kalo nggak mabok saya mungkin udah 

bunuh diri mas. Mikir ini itu sana sini 

pusing mas, jadi pelariane ke mabuk. 

   

Mikir banyak banget kayaknya 

ya mas, emang apa sih yang jadi 

beban pikiran? 

Macem-macem mas, istri minta ini itu, 

anak butuh susu, baju, imunisasi 

belom abis ini sekolah, 

penghasilannya nggak cukup kalo 

markiri mas. 

 1.1, 1.2 - Faktor tuntutan keluarga 

dan ekonomi mendorong 

keinginan melakukan 

kejahatan 

Sehari penghasilan berapa? Apa 

ga cukup? 

Sehari 25 ribu, dulu cukup, habis 

punya anak istri ga cukup 

 1.2, 1.1 - Faktor tuntutan keluarga 

dan ekonomi mendorong 

keinginan melakukan 

kejahatan 

sudah punya anak mas? Sudah, satu, laki-laki    

terus sekarang dimana mas 

anaknya? 

Ga tahu mas, sudah.....hampir setahun 

ini belum ketemu. Dibawa pergi sama 

istri pulang ke orangtuanya. Sedih saya 

 1.1 - Ada kerinduan terhadap 

putranya 



 
 

 
 

mas gak bisa ketemu anak, kalo istri 

doang yang pergi nggakpapa tapi kok 

anaknya dibawa juga. 

kalo keluarga yang lain tahu mas 

D ada di sini? 

Tahu. Saudara tahu, orangtua juga,     

reaksinya gimana? Nangis-nangis mas    

sudah pernah dibesuk selama 

ini? 

Belum pernah mas.    

waktu kecil gimana 

kehidupannya? 

Hidupnya di jalanan ama terminal 

mas, ngasong ngamen gitu-gitu mas. 

 1.3 - Pergaulannya bersama 

para pengamen dan 

pengasong 

mas D lebih dekat sama ibu atau 

sama bapak? 

Sama ibu  1.1 - Dalam keluarga lebih 

dekat dengan ibu 

kenapa? Bapak jarang pulang ke rumah, 

gimana mau akrab? 

 1.1 - Kurang ada kedekatan 

dengan ayah 



 
 

 
 

kok bisa jarang pulang? Bapak jadi supir truk mas. jadi 

jarang di rumah, paling di rumah 

bentar pergi lagi lama. Kalo ibu masakin 

di pabrik jadi lebih banyak kumpul 

ama ibu. 

 1.1 

 1.1 

- Kurang ada kedekatan 

dengan ayah 

- Lebih dekat pada ibu 

Rumahnya dimana mas? Di daerah Kaligawe mas    

terus, menurut mas sekarang 

hidup di Indonesia apa semakin 

sulit? 

Iya, sulit    

temen-temen mas D itu gimana 

mas? 

Biasa-biasa aja    

maksud saya, gimana sifatnya 

mas? 

Oh... baik, kalo semisal punya uang 

sering ngasih, saling pengertian.. 

 1.3 - Teman-teman sekitar yang 

dirasa pengertian 

kenapa mau  kumpul sama Ya... sudah terlanjur kumpul lama... 

dari kecil sudah di jalan, di terminal... 

 1.3 - Pertemanan yang sudah 

lama 



 
 

 
 

mereka mas? ya kumpulannya begitu mas 

Menurut mas D apakah 

kebutuhannya sudah terpenuhi? 

Belum, banyak yang belum punya 

mas, motor aja saya belum punya mas 

 2 - Id dalam bentuk 

keinginan-keinginan 

pribadi 

Selain itu apakah ada kebutuhan 

lain yang belum terpenuhi? 

Ya banyak.... Tv, terus pengen punya 

istri lagi.. 

 2 - Id dalam bentuk 

keinginan-keinginan 

pribadi 

apakah mas D sekarang sudah 

bahagia? 

Belum bahagia, masih pingin punya 

istri sama motor 

 2 - Id dalam bentuk 

keinginan-keinginan 

pribadi 

tahu ga mas kalo yang dilakukan 

keliru secara sosial? 

Tahu, keliru...    

kenapa dilakukan? Karena temen banyak yang nglakoni 

gitu juga, sama lagi mabuk mas 

 1.3 

 5 

- Pergaulannya 

memengaruhi tindakan 

kejahatan 

- Faktor alkohol yang 

memengaruhi tindak 

kejahatan 

berarti sebenarnya tahu soal 

aturan sosial yang ada? 

Ya tahu, dari ibu yang ngajari 3, 1.1 - Superego dalam bentuk 

pengetahuan-pengetahuan 

norma sosial yang 



 
 

 
 

Darimana mas D tahu? ditanamkan oleh keluarga 

(ibu) 

apa mas D taat beribadah? Ngga taat mas, sering ga sholat 

soalnya kerja terus, habis kerja mabuk. 

 3 

7 

- Superego dalam bentuk 

agama , namun kurang 

taat dijalankan 

- Faktor alkohol – mabuk 

sesudah bekerja- 

sejauh mana mas D mengenal 

agamanya? 

Itu....diwajibkan sholat mas 3 - Superego dalam bentuk 

pengetahuan agama 

selain itu? Apa ya...... ga tahu mas    

Mas D percaya Tuhan? Percaya, karena sedari kecil 

diajarkan percaya 

3 - Superego dalam bentuk 

kepercayaan pada Tuhan 

sampai sejauh mana Tuhan 

berperan dalam hidup mas D? 

Hidup itu ada karena Tuhan, jadi 

saya percaya yang terjadi itu karena 

Tuhan.. 

 3 - Superego dalam bentuk 

kepercayaan pada Tuhan 

menurut Mas D yang dilakukan 

sesuai ajaran agama? 

Ngga    



 
 

 
 

Kenapa tetap dilakukan? Akibat pengaruh alkohol  5 - Faktor Alkohol 

memengaruhi kejahatan 

apa keinginan mas D harus 

terpenuhi? 

Harus mas    

bagaimana cara memenuhinya? Kerja mas..    

kalo semisal ga terpenuhi 

gimana mas? 

Ya gapapa...cari cara lain biar bisa 

dipenuhi 

   

terus apa rencana setelah keluar 

dari sini? 

Pengen kerja seperti biasa, terus cari 

kerjaan lain buat nyukupi kebutuhan 

   

Mas D yakin kalo kerjaan itu 

bisa menuhi kebutuhan? 

Nggak yakin juga sih mas, tapi ya kudu 

tetep berusaha. 

   

Ada rencana mau masuk penjara 

lagi nggak mas? 

Wah ya kalo bisa mending nggak usah 

mas, disini nggak enak. 

   

Gitu ya mas? Iya to mas, kalo enak noh saya mending 

dihukum seumur hidup disini aja, tapi 

   



 
 

 
 

kan nggak enak jadi kalo bisa ini 

terakhir aja lah 

Semoga begitu ya mas D Iya to mas..    

Oke kalo gitu makasih waktunya 

mas, semoga segera bebas dan 

jadi lebih baik mas 

Sama-sama mas, aminnn…    

Tema-tema yang muncul dan Intensitasnya: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingkungan 

1.1.Keluarga = 8 

 

1.2.Ekonomi = 2 

1.3.Pergaulan = 4 

 

2. Id = 3 

3. Superego= 5 

 

4. Kejahatan = 4 

5. Pengaruh Alkohol = 5 

 



 
 

 
 

VERBATIM WAWANCARA ORANG DEKAT D 
Nama : AK 

Hubungan : Teman satu sel di Kedungpane 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

saya dengar mas AK dekat dengan 

D? 

lumayan deket mas, kenapa?    

gapapa cuma mau tanya-tanya soal 

D 

tanya-tanya apa mas?    

Cuma mau tahu aja D itu seperti 

apa orangnya mas? 

dia itu orangnya tertutup mas, ga banyak 

bicara sama orang lain, kalo ngomong ya 

seperlunya aja. Apalagi sama yang baru 

kenal. 

   

ohh... Terus kok bisa deket sama 

mas AK? 

ya kan satu sel mas... Ya jadinya deket    

D itu sudah berapa lama disini 

mas? 

baru 4 bulanan mas    



 
 

 
 

hmmm sudah berapa kali ya D di 

sini? 

wah ya nda tahu mas, ga pernah nanya itu 

sama dia... Tapi yang pasti ini bukan yang 

pertama 

   

kok tahu bukan yang pertama kali? pernah colong-colong denger dari sipir 

katanya gini "kamu kok ke sini lagi?" ya jadi 

takpikir ini bukan yang pertama. 

   

kok D bisa sampe disini itu kenapa 

mas? 

pencurian kalo ga salah 4 kejahatan yang dilakukan 

nyuri apa mas? itu saya ga tahu    

keluarganya tahu D ada di sini ya harusnya tahu mas.    

deket ga D dengan keluarganya ga tahu kalo itu mas, saya juga baru kenal 

disini 

   

oh gitu.... Terus tahu ga D itu 

agamanya apa? 

islam mas    

taat? ya kira- kira kaya saya mas, ga taat-taat 

banget 

3 superego dalam bentuk keagamaan 

namun kurang taat 

terus pergaulannya di luar? itu kurang tahu mas.    



 
 

 
 

terus kenapa D sampe nyuri mas? ya ga tahu juga mas dia ga ngomong    

kira-kira apakah dia akan 

mengulangi lagi kalau keluar dari 

sini? 

semoga aja tidak mas    

kok semoga?  ya namane manusia pasti ada keplesete 

mas, mungkin maunya ga ngulangi tapi kalo 

pas sial ya mungkin ngulangi 

   

oh gitu... Ya sudah mas terimakasih 

informasinya 

oh ya mas sama-sama.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama : J  

Hubungan : Petugas di Kedungpane 

Pertanyaan Jawaban Coding Interpretasi 

Lalu apakah pak J juga kenal 

dengan AK? 

Kenal    

Kalau dengan D kenal? D?? Tahu tapi tidak terlalu kenal    

dia itu seperti apa? saya kurang banyak mengenal dia, saya 

cuma  tahu dia cukup dekat dengan AK 

   

bagaimana dengan teman yang 

lain? apakah ada yang mengenal 

dia? Atau dekat dengan dia? 

sebentar. (memanggil sipir yang lain lalu 

menanyakan mengenai D, sayangnya sipir 

lain tidak banyak mengetahui juga)  

   

wah kok bisa ga ada yang tahu D ya 

pak? 

dia orang yang tertutup, tidak terlalu 

banyak bergaul dengan orang-orang disini. 

   

apa dia baru pertama disini? sudah dua kali. Tapi dari dulu dia seperti itu. 

Jarang bergaul 

   

kenapa dia bisa disini? pencurian, yang pertama juga pencurian 4 Kejahatan yang dilakukan 



 
 

 
 

kenapa dia mengulangi 

perbuatannya? 

menurut pengakuannya karena pengaruh 

alkohol. 

5 Alkohol memengaruhi kejahatan 

lalu bagaimana dengan agamanya? kurang taat, sering bolos sama seperti AK    

keluarganya bagaimana? yang saya tahu ayah dan ibunya masih ada, 

sudah pernah menikah tapi cerai. Selebih 

itu saya kurang tahu 

   

kira-kira apakah dia akan 

mengulangi lagi kalau keluar dari 

sini? 

lagi-lagi saya tidak bisa menjawab soal itu, 

karena itu masalah pribadi dia 

   

 



 
 

 
 

Subjek AS: 

POHON 

Gambar Makna 

Kesan 

Umum 

Menggambar secara  

landscape 

Tidak mengindahkan norma 

Akar 

 

Terpotong Adanya gangguan dalam  

mengekspresikan id atau kebutuhan 

dasar 

Batang Batang berkelok-kelok -hidup,  lincah 

- dinamis 

-mudah menyesuaikan diri, juga 

mudah terpengaruh 

- diplomatis 

Mahkota digambar bergetar -Mudah nervous/ cemas 

-mudah terganggu perasaannya 

- mudah ragu-ragu dan mudah takut 

Kesimpulan Berdasarkan analisa di atas dapat  

disimpulkan bahwa Subjek AS  

berdasarkan gambar pohonnya  

merupakan orang yang tidak  

mengindahkan norma, dan mudah  



 
 

 
 

terpengaruh, dinamis dan lincah.  

Subjek AS termasuk orang yang  

diplomatis, namun AS mudah cemas  

dan ragu- ragu dan ada gangguan  

dalam mengekspresikan Id/kebutuhan 

dasar 

 

ORANG 

Gambar Makna 

Kesan 

Umum 

Gambar anak kecil Infantil 

Gambar orang sedang 

duduk 

- Individu kurang energik, drive yang 

lemah 

Emosional 

Kepala  Kepala digambar tidak 

lengkap 

- Tendensi adanya hambatan dalam 

hubungan sosial 

Wajah Digambar tidak jelas Pemalu 

Tubuh Tubuh dihilangkan -  penolakan terhadap impuls fisik 

- Biasa digambar anak-anak 

Mulut slash of mouth - Kemarahan dan bermusuhan 

- Sadistik verbal 

- Agresif 

Mata Mata kecil Menarik diri, tidak mau tahu keadaan 

dunia 



 
 

 
 

Leher Tidak digambar Adanya regresi 

Lengan 

dan 

Tangan 

tidak digambar Hambatan dalam interaksi sosial 

Jari Tidak wajar Kekanak-kanakan 

Kesimpulan Berdasarkan gambar orang yang 

digambar oleh AS penulis 

menyimpulkan bahwa Subjek AS 

adalah orang yang kekanak-kanakan 

dan juga pemalu, AS memiliki 

hambatan dalam berhubungan dengan 

orang lain. AS cenderung menarik diri 

dan tidak mau tahu keadaan dunia. 

Selain itu AS cenderung agresif. 

 

HTP 

Gambar Makna 

Kesan 

Umum 

Manusia Terlalu besar Peran diri sendiri mendominasi 

Rumah Tembok Hilang Ada gangguan emosional, ada  

hambatan ego dalam kontak realitas 

Ukuran rumah terlalu kecil Ketidakmampuan diri dalam  

memelihara dan melindungi dalam 

bergaul. 

Pohon Ukuran pohon kecil Ada hambatan dalam menjalankan 



 
 

 
 

peran sebagai pemimpin 

Orang Orang duduk Pasif 

Tidak menjadi bagian dari 

rumah dan pohon 

Terasing dan kurang mampu  

Beradaptasi 

Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa Subjek AS memiliki peran yang 

mendominasi namun memiliki 

hambatan dalam menjalankan perannya 

sebagai seorang pemimpin maupun 

dalam memelihara dan melindungi 

dalam bergaul. Subjek AS juga terlihat 

memiliki hambatan antara ego dengan 

kontak realitasnya serta terasing dan 

kurang mampu beradaptasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kesimpulan Akhir:  

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Subjek AS 

merupakan orang yang mudah terpengaruh, dinamis dan lincah, selain itu Subjek 

AS merupakan pribadi yang diplomatis. Namun, subjek AS adalah orang yang 

kekanak-kanakan dan juga pemalu sehingga cenderung menarik diri dan tidak 

mau tahu keadaan dunia, karena itulah ia memiliki hambatan dalam menjalankan 

perannya sebagai seorang pemimpin maupun dalam memelihara dan melindungi 

dalam bergaul. Selain itu AS mudah cemas dan ragu- ragu serta cenderung tidak 

mengindahkan norma, ini dikarenakan AS memiliki gangguan dalam 

mengekspresikan Id/ kebutuhan dasar. Subjek AS memiliki peran yang 

mendominasi namun, terlihat memiliki hambatan antara ego dengan kontak 

realitasnya serta terasing dan kurang mampu beradaptasi sehingga 

menyebabkannya menjadi agresif.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Subjek AK: 

POHON 

Gambar Makna 

Kesan 

Umum 

Cenderung ke kiri - Kecenderungan impulsif yang  

berhubungan dengan kepuasan 

- Cenderung introvert atau berorientasi 

pada diri sendiri 

- Cenderung berorientasi pada masa 

lampau 

- Senang menimbang dirinya 

Gambar Pohon besar 

dengan proporsi normal 

- Adanya keinginan untuk mendominasi 

- Adanya keinginan exhibitionisme 

Dahan bercabang sebelum 

batang mencapai mahkota 

- Adanya keinginan untuk mencapai 

tujuan dengan cara cepat/ mudah 

Mahkota 

 

bertutup dan bergelombang - Sopan santun dan ramah 

Tekanan pada mahkota - Adanya unsur kesombongan 

- Faham kebesaran 

- Idealis dan kurang realistis 

- Menekankan dunia harapan 

- Merasa dirinya penting 

- Kemunduran dalam bidang instingtif 

Dahan Terbuka Sangat mudah disugesti dan dipengaruhi 

Dahan terselubung mahkota - Tertutup 

- Kurang jujur 

- Takut bergaul 



 
 

 
 

Ujung dahan diberi kapas - Keragu-raguan menghadapi realita 

- Mengingat perasaan orang lain 

- Diplomatis 

- Takut menyakiti hati orang lain 

- Tak memperhatikan maksud yang 

sebenarnya 

Batang  Batang menerobos mahkota - Primitif, rigid 

- Vitalitas kuat 

- Sangat instingtif 

- Lebih bersifat praktis 

- Remming untuk mengembangkan 

bakat 

- Kurang mampu mengobyektifir sesuatu 

yang primitif 

Kesimpulan  Subjek AK adalah orang yang tertutup 

dan berorientasi pada masa lampau. AK 

adalah orang yang diplomatis serta takut 

menyakiti hati orang lain. AK memiliki 

cita-cita yang besar namun sangat 

mendominasi dan memiliki kesan 

kesombongan. Selain itu ia ingin 

mencapai tujuan dengan cara yang cepat 

dan juga sangat mudah dipengaruhi. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ORANG 

Gambar Makna 

Kesan 

Umum 

gambar kecil Tidak percaya diri 

Gambar jauh lebih muda 

dari umurnya 

Infantil 

Mengganti gambar tanpa 

meminta penghapus atau 

mengganti kertas 

Motivasi untuk memerbaiki kesalahan 

kurang. 

Rambut  Rambut yang ditonjolkan Erotis pada individu yang  

bersangkutan, infantil, kemunduran 

dorongan sex, kebutuhan akan  

seksualitas, narcistis, tendensi  

homoseksual 

Kaki Renggang Ingin dianggap percaya diri 

Mata  Mata tidak melihat - Emosional immaturity 

- Egosentris 

- Infantil 

Mulut Slash of mouth - Kemarahan dan bermusuhan 

- Sadistik verbal 

- Agresif 

Telinga Telinga tidak digambar Menolak kritik 

Leher Panjang dan kurus Kurang mampu mengontrol dorongan 

Kesimpulan 

 

AK adalah orang yang kurang percaya 

diri namun ingin dianggap percaya 



 
 

 
 

diri. Ak adalah orang yang kekanak-

kanakan dan kurang mampu 

mengontrol dorongan serta agresif dan 

menolak kritik. Motivasi AK untuk 

memerbaiki diri kurang. 

 

HTP 

Gambar Makna 

Kesan 

Umum 

Baik dan proporsional Tidak ada hambatan  

Rumah Ukuran terlalu kecil Tidak mampu memelihara dan 

melindungi dalam bergaul 

Pohon  Proporsional Peran ayah atau pemimpin baik 

Orang nampak berusaha 

mendekat dengan rumah 

Ada kerinduan dengan peran ibu 

Kesimpulan Subjek AK memiliki hambatan dalam 

perannya untuk memelihara dan 

melindungi dalam bergaul, mungkin 

hal ini disebabkan dengan 

kerinduannya terhadap sosok atau 

peran ibu. Namun, AK memiliki peran 

sebagai pemimpin yang baik. 

 

 

 



 
 

 
 

Kesimpulan Akhir:  

Subjek AK adalah orang yang tertutup dan berorientasi pada masa lampau. 

AK termasuk orang yang diplomatis serta takut menyakiti hati orang lain. Dia 

memiliki cita-cita yang besar namun sangat mendominasi dan memiliki kesan 

kesombongan, hal ini mungkin sebenarnya disebabkan karena AK adalah orang 

yang kurang percaya diri namun ingin dianggap percaya diri. AK adalah orang 

yang ingin mendapatkan tujuannya dengan cepat serta kurang ada motivasi untuk 

memerbaiki diri. Meskipun AK adalah orang yang kekanak-kanakan dan kurang 

mampu mengontrol dorongan serta agresif dan menolak kritik, namun ia sangat 

mudah dipengaruhi. Subjek AK memiliki hambatan dalam perannya untuk 

memelihara dan melindungi dalam bergaul, mungkin hal ini disebabkan dengan 

kerinduannya terhadap sosok atau peran ibu. Namun, AK memiliki peran sebagai 

pemimpin yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Subjek D: 

POHON 

Gambar Makna 

Kesan Umum letak di kiri Lebih menekankan masa lalu, Introvert 

Dahan bercabang 

sebelum batang 

mencapai mahkota 

- Adanya keinginan untuk mencapai 

tujuan dengan cara cepat/ mudah 

Mahkota bertutup dan  

bergelombang 

- Sopan santun dan ramah 

Dahan Terbuka Sangat mudah disugesti dan   

Dipengaruhi 

Dahan terselubung 

mahkota 

- Tertutup 

- Kurang jujur 

Ujung dahan diberi 

kapas 

- Diplomatis 

- Takut menyakiti hati orang lain 

- Tak memperhatikan maksud yang 

sebenarnya 

Dasar Batang membentuk 

satu garis dengan 

akar dan tanah 

- Kurang kesadaran 

- Kurang obyektif 

Kesimpulan Subjek D adalah orang yang lebih 

menekankan diri pada masa lalu dan 

tertutup. Ia takut menyakiti hati orang lain 

dan tidak memerlihatkan maksud 

sebenarnya sehingga membuatnya menjadi 

pribadi yang diplomatis. Meskipun D 



 
 

 
 

pribadi yang sangat mudah dipengaruhi 

namun, ia adalah orang yang ramah. 

Subjek D memiliki keinginan untuk 

mencapai tujuan dengan cara yang cepat. 

 

ORANG 

Gambar Makna 

Kesan 

Umum 

Letak gambar di kiri Introvert 

Kaki Renggang Ingin dianggap percaya diri 

Telinga Lebar Peka terhadap kritik 

Mulut  Terbuka Ketergantungan suka menuntut             

( parasit) 

Jari Tidak wajar Kekanak-kanakan 

Kesimpulan Subjek D merupakan pribadi yang 

introvert namun ingin dianggap 

percaya diri. Subjek D kekanak-

kanakan yang membuatnya suka 

menuntut dan peka terhadap kritik 

 

HTP 

Gambar Makna 

Kesan Umum Baik dan proporsional Tidak ada hambatan  

Rumah bagus Peran Ibu baik 



 
 

 
 

Pohon  Proporsional Peran ayah atau pemimpin baik 

Orang sedang berjemur Pasif 

Kesimpulan Tidak ada hambatan pada subjek D 

untuk  menjadi pelindung dan 

pemelihara yang baik 

 

Kesimpulan Akhir:  

Subjek D adalah orang yang lebih menekankan diri pada masa lalu dan 

tertutup. Ia takut menyakiti hati orang lain dan tidak memerlihatkan maksud 

sebenarnya, namun ia ingin dianggap percaya diri sehingga membuatnya menjadi 

pribadi yang diplomatis. Meskipun D pribadi yang sangat mudah dipengaruhi dan 

juga kekanak-kanakan serta suka menuntut dan peka terhadap kritik namun, ia 

adalah orang yang ramah yang membuatnya tidak memiliki hambatan pada subjek 

D untuk  menjadi pelindung dan pemelihara yang baik. Subjek D memiliki 

keinginan untuk mencapai tujuan dengan cara yang mudah dan cepat. 

 

 


	“The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it.”
	~Jordan Bellfort~

