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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui stres dan koping stres 

pada narapidana perempuan di lembaga permasyarakatan di mana mereka 

tinggal. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menentukan kancah 

penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi 

secara langsung yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang 

dengan mengambil beberapa narapidana yang bersedia menjadi subyek 

penelitian. Dalam hal ini subyek penelitian yang diteliti adalah narapidana 

berjenis kelamin perempuan. 

Lembaga Permasyarakatan perempuan tersebut merupakan satu-

satunya lembaga yang membina para narapidana perempuan di Kota 

Semarang. Alasan peneliti memilih Lembaga Permasyarakatan ini karena 

lembaga ini sebagai tempat pembinaan narapidana perempuan dan 

memudahkan penelitian dengan lokasi yang tidak jauh dari tempat peneliti, 

sehingga dapat mengumpulkan data  sesuai waktu yang di tentukan oleh 

Kementrian Hukum dan HAM RI. Langkah awal dalam menentukan subyek 

yaitu dengan menentukan beberapa kriteria  yang dapat menjadi panduan 

penelitian. Saat setelah menentukan kriteria, peneliti meminta pengantar 

penelitian dari Fakultas, selanjutnya diajukan ke Kementerian Hukum dan 

HAM RI  untuk mengurus ijin ke lembaga permasyarakatan. Proses 

pencarian narapidana yang dijadikan subyek penelitian ini, Lapas 

memberikan tiga narapidana  yang bersedia untuk menjadi subyek 

penelitian dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan  dalam mendapatkan 
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hasil yang diinginkan peneliti. Subyek penelitian ini merupakan narapidana 

perempuan yang terlibat kasus narkoba. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan awal yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Survey 

Disini peneliti terlebih dahulu melakukan survey pada Lembaga 

permasyarakatan  serta melihat keadaan dan kondisi lingkungan tempat 

narapidana yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang sehingga 

peneliti memiliki gambaran  apa saja yang dapat digali dalam 

wawancara. Selama penelitian, peneliti menyiapkan surat kesediaan 

subyek untuk menjadi subyek penelitian sehingga subyek tidak merasa 

terpaksa dalam memberikan informasi dan segala bentu tanggapan  akan 

dirahasiakan oleh peneliti. 

2. Wawancara Awal 

Wawancara awal memiliki tujuan untuk memperkenalkan diri 

dan menyampaikan maksud dan tujuan  kepada subyek tentang 

wawancara yang dilakukan serta membicarakan ketersediaan subyek 

dalam berbagi cerita yang dialami selama ini. 

3. Perijinan kepada Subyek 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti mengurus 

permintaan surat ijin  kepada Fakultas Psikologi  Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan nomor 2203/B.7.3/FP/III/2017 untuk ditujukan 

ke Kepala Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa-Tengah. Peneliti 

mendapatkan surat ijin penelitian di Lapas perempuan dari Kementerian 

Hukum dan HAM RI dengan nomor W13.PK.01.0401-557 untuk 



	
	

49	
	

memudahkan peneliti melakukan penelitian. Setelah mendapat ijin dari 

Kementerian Hukum dan HAM RI, peneliti membuat surat kesediaan 

menjadi subyek agar subyek tidak merasa keberatan dalam 

pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 17 april 2017 sampai 17 

Mei 2017. Jumlah subyek penelitian adalah tiga orang. Tempat bertemu 

peneliti dan subyek ditentukan oleh Kepala Bimpas yaitu di ruang konseling 

Lapas karena tidak memiliki tempat yang kosong atau tidak terpakai. 

Pelaksanaan observasi dilaksanakan pada saat berjalannya wawancara. 

Wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali hingga mendapatkan 

semua data yang dibutuhkan peneliti. Selama wawancara, peneliti 

menggunakan alat bantu voice recorder untuk merekam tiap jawaban 

subyek. 

 

Tabel 1 

Jadwal Pertemuan dengan Subyek 

No	 Inisial	 Tanggal		 Waktu	 	 Lokasi	 	 Pengambilan	data	

1	 RY		 19	April	2017	 12.00-13.00	 Lapas	 	 Membangun	Raport	

	 	 25	April	2017		 14.00-15.00	 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

	 	 02	Mei	2017	 14.00-15.00	 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

	 	 08	Mei	2017		 14.00-15.00		 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

2	 DK	 19	April	2017	 12.00-13.00	 Lapas	 	 Membangun	Raport	

	 	 26	April	2017	 14.00-15.00		 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

	 	 03	Mei	2017		 14.00-15.00	 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

	 	 09	Mei	2017	 14.00-15.00	 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	
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3	 SJ	 19	April	2017	 12.00-13.00	 Lapas	 	 Membangun	Raport	

	 	 27	April	2017	 14.00-15.00		 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

	 	 04	Mei	2017	 14.00-15.00		 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

	 	 12	Mei	2017	 14.00-15.00		 Lapas	 	 Observasi	&Wawancara	

 

 Peneliti juga melakukan triangulasi dengan orang terdekat dengan 

subyek.  Jadwal pertemuan dengan orang terdekat subyek sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Jadwal Pertemuan Triangulasi 

No	 Inisial	 Tanggal		 Waktu		 	 tempat			 Pengambilan	data	

1	 DL	 08	Mei	2017	 15.00-30.00		 Lapas	 	 Wawancara	

2	 ST	 08	Mei	2017	 15.00-30.00		 Lapas	 	 Wawancara	

3	 PT	 08	Mei	2017	 15.00-30.00		 Lapas	 	 Wawancara	

 

D. Hasil Pengumpulan Data  

1. Subyek 1 

a. Identitas Subyek 

Nama   : DK 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Jl. Purwosari Perbalan C/4 Semarang 

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 14 Februari 1989 

Pendidikan   : SMP 

Status Marital  : Janda 

Suku   : Jawa 

Agama   : Islam 
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b. Hasil Obsevasi  

Subyek merupakan salah satu warga binaan Lapas 

Perempuan yang berasal dari semarang karena kasus narkoba. 

Peneliti menunggu subyek di kantor BIMPAS karena untuk bertemu 

dan wawancara kepada subyek  melalui panggilan dan subyek 

datang setelah menerima panggilan. Selanjutnya, peneliti 

menjumpai subyek di ruang konseling sebagai tempat wawancara. 

Subyek memiliki tinggi badan sekitar 160 cm serta berbadan 

proporsional  dan memiliki kulit berwarna sawo matang. Subyek 

juga memiliki rambut sepunggung yang berwarna pirang serta diikat 

belakang. Subyek memiliki penampilan yang rapi dengan memakai 

seragam dari Lapas dengan atasan kaos berwarna biru tua yang 

bertuliskan Lapas Wanita dan subyek memakai bawahan berwarna 

abu-abu. Subyek tampak ber-make up menor dan serta memakai 

sendal jepit berwarna hitam. 

Subyek memiliki gaya bicara santai dalam menjawab dan 

jelas dalam mengucapkan kata-kata, namun terkadang subyek 

berbicara pelan sehingga peneliti harus mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh. Subyek memiliki kelancaran dalam menjawab 

dan pada pertanyaan tertentu saja lambat dalam menjawab karena 

mungkin subyek harus berpikir untuk menjawab pertanyaan. Subyek 

merupakan orang bukan tipe pemalu karena dalam pertemuan 

wawancara, subyek berbicara dengan tatapan matanya tertuju pada 

peneliti serta terkadang subyek melontarkan senyuman pada 

peneliti. Sikap subyek pada peneliti sangat ramah sehingga dalam 

proses wawancara biasa-biasa tanpa ada kecanggungan. Dalam 

keterbukaan menjawab, subyek terbuka apa yang dialami  hanya saja 
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terkadang dalam  melenceng dari pertanyaan yang diajukan peneliti. 

Pada saat pertemuan berlangsung, subyek memiliki ekspresi yang 

ceria yaitu terbukti subyek sesekali ketawa dan bercanda dalam 

menjawab. Subyek juga terkadang melakukan pengulangan-

pengulangan dalam menjawab pertanyaan. 

Ruangan pertemuan yang digunakan tidak ada narapidana 

yang lain hanya peneliti dan subyek. Pada waktu pelaksanaan 

wawancara sangat ramai sekali karena sebelah ruangan yang 

digunakan pertemuan ada perpustakaan dan dapur sehingga banyak 

berlalu lalang dan terkadang narapidana memperhatikan peneliti dan 

subyek dari luar. 

 

c. Hasil Wawancara dengan Subyek 1 

1) Kehidupan Subyek Masa Kecil dan Remaja 

Subyek merupakan seorang anak perempuan  yang lahir 

dari keluarga sederhana pada tanggal Semarang, 14 Februari 

1989, beralamat di  Jl. Purwosari Perbalan C/4 Semarang. 

Kehidupan masa kecil subyek kurang bahagia karena tidak 

mendapat kasih sayang dari seorang ibu. Ibu dari subyek telah 

meninggal dunia sejak masa kecilnya dan hanya mendapat kasih 

sayang dari ayahnya. Menurut subyek kasih sayang seorang ibu 

itu sangat berbeda dari kasih sayang seorang anak tetapi subyek 

tidak pernah merasakan kasih sayang sehingga dalam hidupnya 

subyek tidak mengalami kebahagiaan seperti yang dialami anak-

anak pada umumnya. Walaupun demikian, subyek tetep bisa 

bermain bersama dengan teman-temannya sebayanya, misal 

bermain bekel dll.  
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Kehidupan masa kecil dan remaja, menurut subyek tidak 

ada hal yang menyenangkan bahkan hidupnya selalu sedih. 

Subyek merasa sedih karena tidak mempunya orang tua yang 

lengkap hanya tinggal ayahnya. Terkadang ayahnya bersikap 

masa bodoh terhadap subyek  dan sesukanya sendiri   yang 

membiarkan subyek bersama adiknya tinggal sama neneknya. 

Ketidakbahagiaan subyek sangat lengkap ketika dihadapkan 

pada pemenuhan kebutuhaan sehari-hari yang harus mencukupi 

kebutuhan subyek adik dan neneknya. Subyek sejak kecil sudah 

biasa mencari uang sendiri dan menghidupi adik dan neneknya 

sehingga sekolahnya hanya mampu sampai tingkat SMP karena 

waktunya digunakan bekerja di pabrik-pabrik dan bantu-bantu di 

toko. 

Dalam masa remajanya, subyek hanya memikirkan kerja-

kerja dan bagaimana mencari duit-duit sehingga subyek tidak 

dapat membuat hidupnya senang dan karena ada beban dan 

tanggung jawab  pada adik dan neneknya. Pada masa remaja, 

subyek masuk dalam pergaulan pada teman-teman yang senasib 

yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Kebiasaan 

subyek sering keluar malam untuk menjumpai teman-teman 

pergaulannya. Hal tersebut dilakukan subyek karena tidak ada 

yang melarang terhadap apa yang dilakukan oleh subyek tidak 

ada yang komplain terhadap perilakunya sehingga subyek 

semaunya sendiri yang penting dapat cari duit untuk 

kebutuhannya. 

2) Kehidupan Subyek pada Dewasa 
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Pada masa dewasa, subyek yang semakin besar semakin 

banyak pergaulan dan semakin banyak teman sehingga informasi 

mudah didapat oleh subyek termasuk informasi pekerjaan. 

Subyek memilih pekerjaan sebagai elsi (penyanyi kafe) yaitu 

nyanyi di kafe-kafe. Subyek menjalani profesi sebagai elsi 

(penyanyi kafe) tidak hanya satu tempat melainkan berpindah-

pindah dimana mencari kafe yang ramai pengunjung. Dalam 

perjalanannya sebagai elsi (penyanyi kafe), subyek berpindah-

pindah kota tidak hanya di semarang bahkan sampai keluar kota. 

Daerah operasi di Jawa-Tengah meliputi Semarang, Pati, Kudus, 

Blora, Purwodadi, dan Cepu. Selain Jawa Tengah, subyek juga 

bernyanyi di Batu Malang, Jawa Timur dan Jakarta. 

3) Keterlibatan Narkoba 

Subyek berprofesi sebagai elsi, yaitu pemandu karaoke di 

kafe-kafe untuk menemani para tamu. Pengunjung kafe yang 

sebagian besar adalah laki-laki serta subyek mengikuti kemauan 

tamunya. Menurut subyek, kerja di kafe-kafe sangat identik 

dengan minuman keras. Tamu membooking subyek terus diajak 

menyanyi bersama. Sedangkan tamu atau pengunjung sangat 

bermacam-macam karakter yaitu tamu atau pengunjung yang 

doyan minum dan ada juga yang pemakai narkoba. Subyek sudah 

mengetahui tentang laki-laki yang datang, bagi subyek tamu 

yang doyan minum-minuman keras itu hal yang sudah biasa 

tetapi subyek melihat hal yang tidak biasa pada saat ada tamu 

atau pengunjung yang pemakai ganja. Subyek melihat tamu yang 

pemakai narkoba membuatnya menjadi penasaran dalam diri 
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subyek. Rasa penasaran subyek tersebut sangat mengganggu 

sehingga subyek berniat untuk mengetahui ganja. 

Penasaran subyek terhadap tamu pemakai telah membuat 

subyek tergiur dan akhirnya mencoba-coba atau menjajal untuk 

memakai ganja. Akibatnya, subyek memberanikan diri untuk 

membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri. Hal demikian 

dilakukan oleh subyek berulang-ulang untuk membeli narkoba. 

Selanjutnya subyek tidak hanya berhenti membeli untuk 

dikonsumsi sendiri melainkan memberanikan diri untuk menjual 

karena melihat pengasilan dari penjualan ganja sangat lumayan. 

Subyek melakukan penjualan bukan berarti menyatakan sebagai 

bandar ganja yang melayani pemakai melainkan menjual kepada 

teman yang membutuhkan dengan cara patungan. Subyek 

mengajak patungan teman-teman sesama profesi untuk membeli 

ganja dan kemudian menjualnya kepada teman atau pemakai 

yang membutuhkan. Subyek mengenal ganja dari dunia malam  

Menurut subyek, ganja digunakan untuk men-suggest 

saja sehingga membuat subyek ingin memakai dan menikmati 

dan subyek merasa bingung jika tidak ada narkoba. Subyek juga 

mengatakan penggunaan ganja untuk membuat lebih gesit, untuk 

dopping, untuk nge-fly dan subyek mengatakan  enak aja saat 

memakai ganja. Subyek menceritakan pada saat tertangkap polisi 

sebagai berikut: Ceritanya begini.. cerita saya ketangkap.. saya 

dengan temen satu cowok sama satu temen cewek spk disini 

juga.. kita bertiga mau belii .. mau beli itu sama kurir yang 

maunya jatuhin alamat dia gak mau kasih tau dimana tempatnya 

jual gitu.. kita terpaksa menunggu dong di stadion wijoyo 
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kusumo, pati. Kita bertiga menunggu, nah temen saya yang 

cowok nggak sabar pingin disusulin, dia pergi dong mobilnya 

dibawa, saya dan temen saya diturunin di stadion dan temen saya 

cewek ditinggal tapi temen saya ini sudah dikutin sama polisi, 

kita dibuntutin dari hari jumat dan ketangkepnya hari minggu, 

udah dibuntutin dari jumat dan dibuntutin... 

Malam minggu pukul 1 malam saya makai sama spk 

(teman kerja) cewek ini, maka di kos-kosan saya tanpa mengajak 

satu cowok ini, nah ceritanya kita kurang kekurangan bahan, kita 

pingin makai lagi tapi tidak ada maka iuranlah, kita patungan, 

mau beliin yang tadi.. ayo beli sama-sama, beli sama cari sama-

sama, kita ketemu dimana, aku nunggu di stadion, dia pergi 

dibuntutin, terus ada tujuh polisi berpakaian preman, satu orang 

menghampiri saya sama temen cewek ini, dia bertanya pura-pura 

mbak pernah gini-gini coba ikut saya ke kantor.. sebelum pergi 

ke kantor digeledah di tempat.. barang itu yang bawa saya, itu 

sisa pemakaian kita semalam itu, maksud saya saya simpan saya 

bawa, jika barang yang saya beli ini datang kan tambah banyak 

lagi,  pikir saya  begitu.. barang belum datang ya nggak temen 

saya yang cowok sudah dibuntutin  ternyata.. saya ditangkap 

ditempat ya digeledah itu..ketemu di saku  saya “ini apa ini apa” 

yuk ikut, kayak ada yang ada yang mukulin gitu, dibuntutinnya 

hari jumat dan hari minggunya siang pukul 12 kita ketangkap.. 

udah deh polisi nangkap kita 

4) Stres yang Dialami Subyek 

DK merupakan inisial seorang wanita yang berprofesi 

sebagai elsi (pemandu karaoke) di sebuah kafe-kafe. Pada 
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sebuah kesempatan, subyek hendak membeli narkoba pada suatu 

tempat tetapi di dekat tempat tersebut banyak orang laki-laki 

yang berbadan gede. Subyek merasa gugup, takut, dan  gelisah 

setelah melihat pemandangan orang-orang yang berbadan gede 

tersebut. Hal tersebut terjadi sebelum penangkapan.  

Pada saat setelah penangkapan, subyek merasa deg-

degan, merasa bingung karena belum pernah bertemu dan 

berurusan dengan polisi. Disisi lain, subyek masih terus dimintai 

keterangan berkaitan narkoba hingga berhari-hari, keluar masuk 

sel, dipanggil-panggil, ditanya-tanya dan disuruh mengakui. 

Subyek merasa sedih ketika saat divonis 5 tahun penjara karena 

waktu 5 tahun bukan waktu sebentar sehingga subyek merasa 

berat menerima kenyataan. Awalnya subyek mengalami stres 

saat tinggal di lapas karena belum bisa beradaptasi dengan 

lingkungan. Keseharian di lapas, subyek harus tinggal dalam 

kamar berjumlah banyak orang yang membuat tekanan batin 

untuk dijalaninya. Subyek tidak mengalami permasalahan yang 

sangat berat cuma subyek harus mengikuti aturan di mana 

kehidupan sebelumnya tidak ada aturan. Bermacam-macam 

karakter dari teman-temannya membuat stres subyek sehingga 

subyek berupaya untuk mengimbanginya. 

Subyek merasa depresi ketika harus berhenti merokok 

dalam Lapas Perempuan sehingga subyek terus bertanya-tanya 

pada diri sendiri kenapa nggk boleh merokok. Subyek merasa 

sulit bertahan hidup disini dimana tidak ada kebebasan dalam 

melakukan aktifitas serba diatur.  
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Dalam lapas, sebyek sering kepikiran dan merasa 

khawatir terhadap anaknya sehingga subyek susah tidur dan 

terkadang membuat subyek bengong.  Subyek kepikiran terus 

menerus dan sulit berhenti. Selanjutnya, subyek merasa sulit 

untuk mencari teman buat mencurahkan uneg-unegnya dan 

subyek hanya memendam masalah-masalahnya sehingga 

membuat subyek halusinasi. 

5) Koping Stres yang Dilakukan Subyek 

DK merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan 

menjadi elsi atau pemandu karaoke. Dalam menjalankan 

profesinya sebagai elsi, subyek tidak menetap pada sebuah kafe 

melainkan subyek berpindah-pindah dari ke kafe yang satu ke 

kafe yang lain. Subyek juga tidak hanya menjalankan profesinya 

pada satu daerah melainkan kedaerah-daerah lain di luar. Subyek 

mulai mengenal narkoba pada saat melayani pelanggannya dan 

subyek merasa penasaran sehingga berusaha mendapatkan 

narkoba serta mencobanya. Subyek merasakan efek dari narkoba 

tersebut sehingga subyek mengkonsumsi sebagai dopingan. Pada 

akhirnya subyek dicurigai dan ditangkap oleh kepolisian dan 

menjalani hukuman pidana. 

Selama menjalani proses hukum hingga menjadi 

narapidana, subyek mengalami banyak permasalahan-

permasalahan yang dihadapinya. Dalam menghadapi 

permasalahan yang dialami maka subyek menggunakan 

bermacam-macam koping antara lain: subyek meminta langsung 

ke polisi untuk langsung diantar ke lapas, sehingga subyek  tidak 

lama tinggal di rutan. Pada kenyataannya subyek harus 
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mengikuti sidang demi sidang. Selama proses pemeriksaan, 

subyek terus berdoa dan berdoa agar subyek menjadi tenang pada 

saat berhubungan dengan orang tidak dikenal. Selain berdoa 

subyek minta dukungannya dari keluarga dan teman-temannya 

saja. Subyek menenangkan diri sendiri atau membuat dirinya 

menjadi rileks dan beristigfar pada Allah 

Pada saat subyek memiliki waktu luang maka subyek 

menggunakan waktu untuk menelpon keluarga terutama pada 

anaknya. Subyek  menelpon keluarganya (adik) hampir setiap 

hari untuk menanyakan perkembangan anaknya. Dalam 

kesehariannya, subyek mematuhi dan mengikuti peraturan di 

lapas. Hal ini dilakukan subyek tidak memunculkan masalah 

baru di lingkungan lapas. Subyek terus bersabar dan berdoa agar 

dapat menjalani peraturan yang berlaku di lapas  

Usaha yang dilakukan subyek yaitu berusaha 

mengimbangi teman-temannya yang berbeda karakter. Menurut 

subyek sungguh sulit bisa tinggal bersama dengan orang yang 

berbeda-beda karakter. Disisi lain subyek menonton TV, 

mendengarkan musik, mengisi teka teki silang, menulis apa saja 

yang ada dipikirannya, dan mendengarkan siaran radio. 

Subyek merenung dan intropeksi diri terhadap apa yang 

dialami, karena tidak ada yang dapat dilakukan. Menangispun 

tidak akan dapat menurunkan hukumannya. Subyek pun tidak 

melakukan apa-apa hanya dengan senyuman apabila beban 

menjadi besar selama tinggal di lapas. Subyek berusaha untuk 

mengendalikan emosi, marah-marah yang ngggak jelas karena 

subyek merasa tidak diterima, merasa dikucilkan. Dan 
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sebaliknya subyek ingin emosi pada pada setiap harinya karena 

ada saja orang yang membuat kesel subyek. Subyek juga 

terkadang menggerutu dalam hati jika ada suatu hal yang tidak 

sesuai yang diharapkan pada temannya. 

Subyek selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh Lapas dengan tujuan tidak bayak waktu yang 

kosong sehingga lebih bermanfaat ada yang dikerjakan. Subyek 

memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengobrol atau curhat 

pada temannya di dalam Lapas 

 

6) Hasil Wawancara dengan Teman Subyek (Triangulasi Subyek) 

Pada tanggal 08 Mei 2017, peneliti melakukan 

wawancara dengan DL, yang bertujuan untuk uji keabsahan data. 

DL merupakan teman dekat DK yang sudah mengenal subyek 

sejak masuk pertama kali di Lapas Perempuan. 

DL mengenalnya sejak DK  keluar dari karantina karena 

para narapidana sebelum bergabung dengan narapidana lainnya 

akan menjalani karantina. DL mengatakan kira-kira 8 bulan yang 

lalu hingga setahunan yang lalu DL mulai mengenal DK. 

Selanjutnya, DL mengatakan bahwa DK adalah orang yang labil, 

terkadang emosinya sangat tinggi sehingga DK mudah marah-

marah kepada teman-temannya. Namun sebaliknya, DL 

mengatakan bahwa DK orang yang baik, murah senyum, dan DK 

orang yang cepat bargaul kepada teman-teman barunya di lapas. 

Selain mudah bergaul, DK memiliki selera humor yang tinggi 

karena DK suka melucu di antara teman-temannya. Disisi lain, 

DL menyebutkan jika DK orang yang termasuk sensitif terhadap 
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omongan yang tidak menyenangkan. Hal ini wajar jika terjadi 

pada DK dan narapidana lainnya.  Hal tersebut banyak dialami 

oleh narapidana kasus narkoba. 

DL mengatakan tidak mengetahui keterlibatan DK pada 

narkoba karena tidak menyimak beritanya tetapi DL hanya 

mengetahui memang DK seorang pengguna atau pemakai 

narkoba sebelum menjadi narapidana. Selain DK sebagai 

pengguna atau pemakai, DK sempat menjual narkoba hanya 

melayani jika ada teman yang memesan pada DK dan cara yang 

digunakan DK dengan tidak menyetok barang melainkan jika 

ada pesanan baru mencari barang sesuai pesanana. 

Dalam wawancara, DL mengatakan keterlibatan narkoba 

yang dialami DK dipicu karena adanya broken home atau 

permasalahan keluarga. Selain itu DL menyebutkan bahwa dari 

kecil DK hidup sebatang kara dan tinggal bersama adiknya. 

Dalam pernikahannya pun berakhir dengan perpisahan sehingga 

DK mencari narkoba sebagai pelarian. 

DK mengalami permasalahan dan tekanan selama tinggal 

di lapas yaitu masalah anaknya. DK selalu terbayang pada 

anaknya karena sejak ditinggalkan, anaknya diasuh sama 

adiknya sedangkan adiknya juga memiliki anak. Bahkan 

kepikirannya terhadap adiknya sendiri karena sering berantem 

dengan suaminya padahal adiknya merawat dua anak termasuk 

anak dari DK. 

DL juga mengatakan bahwa DK selalu mengkoreksi diri 

ketika terjadi masalah-masalah dalam lapas. Mengingat di lapas 

tinggal dengan banyak orang sewajarnya ada yang tidak 
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menyukai. Oleh karena itu subyek interopeksi diri atas kesalahan 

yang diperbuatnya. DK juga mau berkonsultasi atas 

permasalahan yang menimpanya selama di lapas, DK juga meu 

mendengarkan akan nasihat-nasihat demi kebaikan bersama. 

 

 

Tabel 3 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Koping Stres pada Subyek I 

 

No   Koping Stres   Koding  Intensitas 

 Tindakan Langsung 

1 Mempersiapkan diri menghadapi luka L.1   +++ 

2  Agresi      L.2   ++ 

3 Penghindaran     L.3   +++ 

4 Apati      L.4   ++ 

 Peredaan 

1 Fokus pada gejala    P.1   +++ 

2 Cara Intrapsikis 

 1. Identifikas     P.2   - 

 2. Pengalihan     P.3   +++ 

 3. Represi     P.4   + 

 4. Deniel     P.5   - 

 5. Reaksi Formasi    P.6   - 

 6. Proyeksi     P.7   - 

 7. Rasionalisasi    P.8   - 

 8. Sublimasi     P.9   - 
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Tabel 4 

Intensitas Kemunculan Utama Tema 

Koping Stres pada Subyek I 

 

No   Koping Stres   Koding  Intensitas  

 Tindakan Langsung 

1 Mempersiapkan diri menghadapi luka L.1  +++ 

2  Agresi      L.2  ++ 

3 Penghindaran     L.3  +++ 

4 Apati      L.4  ++ 

 Peredaan 

1 Fokus pada gejala    P.1  +++ 

2 Cara Intrapsikis 

 2. Pengalihan     P.3  +++  

Keterangan :  
+  = Intensitas Lemah 	
++  = Intensitas Sedang 	
+++  = Intensitas Tinggi 

- = Tidak ada intensitas 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5	

Matrik antar tema pada subyek I 

Koding L.1 L.2 L.3 L.4 P.1 P.3 P.4 

L.1    +++ +++   

L.2        
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L.3      +++  

L.4     +++   

L.5        

L.6        

 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 

Stres dan Koping Stres pada Subyek 1 

Narapidana	Wanita	
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Faktor	Internal:	
• Merasa	takut	dan	deg-dean				berhadapan	dengan	
aparat	kepolisian	(Faktor	situasi)	

• Merasa	sendirian	(Faktor	pribadi)	
• Merasa	tidak	nyaman	tinggal	dengan	orang						
banyak	(Faktor	situasi)	

• Kebiasaan	merokok	(Faktor	pribadi)	
• Kangen	terhadap	keluarga	(Faktor	situasi)	
• Mudah	tersinggung	(Faktor	pribadi)	

Faktor	Eksternal:	

• Pemeriksaan	dan	perlakuan	oleh	pihak	kepolisian	
(faktor	situasi)	

• Putusan	5	tahun	(faktor	situasi)	
• Keluarga	tidak	berkunjung	(faktor	situasi)	
• Banyaknya	kegiatan	dan	aturan	dalam	lapas	
(Faktor	situasi)	

Faktor-faktor Koping Stres: 

7. Kesehatan Fisik 
8. Keyakinan atau 

pandangan positif 
9. Keterampilan 

memecahkan 
masalah 

10. Keterampilan sosial 
11. Dukungan sosial 
12. Materi 

	Stress	

Pemilihan	Koping	Stres	

Peredaan:	

• Melakukan	doa	dan	
intropeksi	diri	

• Tidak	mau	tahu	kabar	

	

Tindakan	Langsung:	

• Minta	diantar	langsung	ke	
Lapas	

• Menangis	
• mematuhi dan mengikuti 

semua aturan di lapas	
• berusaha memahami sifat 

dan karakter teman dalam 
satu baraknya	

• mengikuti semua kegiatan 
yang ada di lapas	

• mengikuti semua kegiatan 
yang ada di lapas	

	

Distress,	Stres	positif	

Faktor yang mempengaruhi stres: 

3. Faktor Pribadi, terdiri dari 
Unsur Intelektual, Unsur 
Motivasi, dan Unsur 
Kepribadian 

4. Faktor Situasi, Terdiri dari 
Keadaan Mendesak, perubahan 
hidup, ketidakjelasan, dan 
tingkat keinginan. 
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2. Subyek 2 

a. Identitas Subyek 

Nama   : SJ 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Sidangan RT. 1 RW. 2 Banjarnegara 

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Desember 1995 

Pendidikan   : SMP 

Status Marital  : Janda 

Suku   : Jawa 

Agama   : Islam 

b. Hasil Observasi 

Subyek 2 juga termasuk warga binaan Lapas Perempuan 

yang telah tinggal selama 2 tahun dalam kasus narkoba (ganja). 

Subyek 2 ini berbadan kurus berkulit kuning langsat dan memiliki 

tinggi badan 155 cm. Subyek berambut lurus sebahu berwarna hitam 

dan memiliki tato motif bunga di kedua tangannya. Subyek memakai 

gelang-gelang dan jam tangan turut dipakai. Dalam kesehariannya, 

subyek ini ber-make up bedak tanpa make up yang lain dan memakai 

seragam lapas dengan atasan kaos berkerah warna biru laut dan 

bawahan rok panjang abu-abu dan memakai kaos kaki serta 

memakai sandal jepit. Terkadang subyek memakai hijab 

Subyek 2 tersebut memiliki gaya bicara cepat dan sering 

menggunakan nada bicara keras, terkadang jelas terkadang tidak 

jelas. Subyek menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti dan terkadang subyek tidak langsung menjawab 

pertanyaan yang membuat sedih, tetapi sebaliknya subyek berbicara 

keras dan menghentak ketika menjawab pertanyaan yang 
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menyenangkan bagi subyek. Subyek 2 tersebut juga berani 

melakukan kontak mata pada peneliti  pada saat peneliti berbicara 

menatap mata peneliti. Sikap subyek terhadap peneliti sangat ramah 

hal tersebut terbukti subyek menyapa terlebih dahulu pada peneliti 

yang disertai senyum. 

Keterbukaan dalam menjawab, subyek 2 ini sangat terbuka 

terhadap masalah-masalah yang dia alami. Terkadang subyek 

mengalami kelupaan terhadap apa yang mau dikatakan sehingga 

terkadang jawabannya terpotong. Ekspresi wajah subyek 2 ini 

berubah-berubah terkadang ketawa terkadang sedih tergantung 

bahan pertanyaan yang diajukan peneliti. Subyek 2 ini juga 

melakukan pengulangan kalimat-kalimat. Hal ini terbukti dengan 

mengulang jawaban maupun kata-kata. 

Suasana tempat pada saat pelaksanaan wawancara, di sekitar 

ruang konseling sepi dan tenang hanya terdengar sorakan dari 

kejauhan karena di lapas sedang ada kegiatan-kegiatan lomba dan 

tampak beberapa pegawai berada di kantor. Namun, kondisi saat itu 

cuaca panas sehingga ruang konseling pun terasa panas sehingga 

perlu menyalakan kipas angin serta kondisi dalam ruangan tersebut 

hanya terdapat karpet lantai dan 2 buah kursi dan 1 meja. 

 

c. Hasil Wawancara dengan Subyek 

1) Kehidupan Subyek Masa kecil dan Remaja 

SJ merupakan anak tunggal dari keluarga sederhana yang 

beralamat Sidangan RT. 1 RW. 2 Banjarnegara. Subyek masih 

memiliki orang tua lengkap ada ayah dan ibunya. Dalam 

kesehariannya, subyek tinggal bersama orang tuanya. 
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Kesederhanaan keluarga menyebabkan subyek hanya 

mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP di tempat subyek 

tinggal. 

Subyek mengatakan bahwa hidupnya dari sejak kecil 

terbiasa hidup susah sehingga dalam kesehariannya, subyek 

selalu membantu pekerjaan ibunya di rumah yaitu subyek 

memasak makanan untuk santap pagi siang sore, mencuci baju 

baju miliknya sendiri juga mencuci baju milik ibu maupun milik 

bapaknya, serta bersih-bersih rumah untuk meringankan 

pekerjaan ibunya. Selain membantu ibunya di rumah, subyek 

juga membantu pekerjaannya di kebun yaitu mengantarkan 

makanan dan minuman untuk bapaknya yang bekerja di kebun. 

Subyek selain membantu meringankan pekerjaan orang 

tuanya juga memiliki kegiatan yang harus dilakukan yaitu 

sekolah, belajar di rumah serta mengaji ilmu agama. Hidup 

dalam keluarga yang sederhana, subyek harus merelakan 

ayahnya merantau ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga yang semakin menghimpitnya. Kebiasaan subyek 

dalam hidup susah telah mampu membuat subyek tegar ketika 

dihadapkan ibu yang sakit parah. Subyek berusaha merawat 

ibunya yang sedang sakit parah dengan berbagai cara pun 

dilakukan demi untuk bisa menyembuhkan ibunya. Cara-cara 

yang dilakukan subyek adalah dengan bekerja untuk mendapat 

uang yang bisa digunakan untuk menebus obat. Subyek bekerja 

jasa dengan menyetrikakan pakain-pakain milik para 

tetangganya. Dengan bekerja menyetrika pakaian milik para 

tetangga, subyek mendapat upah sebagai imbalannya. 
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Pendidikan subyek pun ditinggalkan subyek demi untuk bekerja 

sehingga subyek pun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya 

di tingkat SMP. 

Subyek memutuskan untuk keluar dari sekolahnya 

karena mengetahui ibunya yang merasa berat untuk membiayai 

sekolahnya, sedangkan ayahnya yang merantau jarang mengirim 

uang. Ibu subyek akhirnya berusaha keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Subyek memutuskan untuk bekerja untuk 

mendapat uang  dengan bekerja di toko sembako. Pada akhirnya 

subyek diurus dan di sekolahkan sehingga dapat menyelesaikan 

pendidikan tingkat SMP-nya. Sekian lama subyek bekerja di 

toko sembako, ibunya menjodohkan subyek kepada lelaki yang 

tidak lain adalah tetangganya sendiri 

 

 

2) Kehidupan Subyek pada Masa Dewasa 

Sejak menikah, subyek tidak lagi bekerja  hanya 

mengurus keluarga kecilnya dan subyek berusaha untuk 

mencintai suami barunya. Subyek berusaha bertahan dengan 

menguatkan diri tinggal sama suaminya, dengan berpura-pura 

mencintai suaminya sehingga dapat mencintai suaminya dan bisa 

mempunyai anak. Sejak dikecewakan suaminya, subyek 

mengakui bahwa kehidupannya berantakan sekali dan hubungan 

dengan suaminya merenggang.  

Subyek menyadari bahwa selama hidupnya, subyek 

merasakan sejak dari kecil sampai sekarang sangat berantakan 

banget, hidupnya menjadi tidak jelas dan tidak tertata. Subyek 
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berpikir bahwa  merasakan capek menjalani kehidupan yang 

dialami dan selalu berpikiran kacau  dan tidak terkendali dalam 

berpikir sehingga subyek menginginkan kematian terjadi pada 

dirinya. Subyek bersyukur karena tersadarkan dari pikiran yang 

kacau sehingga mampu menyadari tentang keberadaan anak dan 

ibunya, kebaikan orang tua membuat subyek bertahan karena 

orang tualah yang selama ini mendukung 

Subyek terus bangkit dari keterpurukan dengan bekerja-

bekerja secara terus menerus sehingga subyek tidak lagi peduli 

dengan tetangga-tetangganya dan subyek hanya peduli pada 

anak dan ibunya di rumah. Kepedulian pada anak dan ibunya 

membuat subyek merantau ke kota dan mengekost. Subyek 

sesekali pulang menjenguk keluarganya yang di kampung serta 

pada saat lebaran atau anak sedang sakit subyek baru 

mengunjungi rumahnya. Disisi lain, subyek juga menyadari saat 

dalam kesusahan tidak ada teman-temannya yang berkunjung 

atau menjumpai dan mereka hanya teman saat senang saja. 

Kesusahan-kesusahan yang dialami cukup subyek sendiri yang 

merasakannya. Subyek tidak hanya ditinggalkan teman-

temannya tetapi suami yang selama ini diperjuangkan malah 

meninggalkan juga. 

 

3) Keterlibatan Narkoba 

Berawal subyek bekerja di rumah makan megono di 

daerah pekalongan. Rumah makan tersebut buka sore sampai 

malam dan rata-rata tamu yang datang tersebut laki-laki yang 

sering nongkrong. Dalam kenyataannya, para tamu untuk 
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disajikan minum-minuman keras sehingga subyek terbiasa 

dengan miras. Selain miras, subyek juga terbiasa dengan rokok 

sehingga subyek pun memiliki kebiasaan merokok karena 

ajakan-ajakan  dari tamu.  

Subyek mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa 

tentang narkoba dan tidak mengetahui kalau narkoba akan 

mengantarkan ke dalam penjara. Subyek tidak terpikir untuk 

mencari dan memakai narkoba melainkan dapat mengetahui 

karena pergaulan dengan teman-temannya. Subyek terlibat pada 

kasus narkoba karena ajakan temanya untuk menemani 

memandu nyanyi oleh sama tamu. Subyek menceritakan 

kronologi penangkapan sebagai berikut:  

Suatu hari subyek mendapat tawaran dari temannya untuk 

menemani tamu menyanyi di tempat karaoke di pekalongan. 

Subyek tergiur dengan bayaran yang ditawarkan cukup tinggi 

dalam waktu beberapa jam saja. Pada saat itu, subyek lagi 

membutuhkan uang karena anaknya sedang sakit sehingga 

subyek tidak berpikir panjang untuk menyetujui ajakan 

temannya. Subyek bersama temannya serta tamu yang 

membookingnya menuju hotel. Dalam perjalanannya, tamu yang 

membooking menambah bayaran dengan syarat dicarikan 

dooping. Subyek tidak mengetahui apa-apa tentang dooping 

sehingga subyek menanyakan kembali apa yang dimaksud 

dooping. Tamunya mengatakan dooping semacam sabu atau 

ganja. Subyek mengatakan ketidaktahuan  barang-barang 

semacam dooping dan mengatakan kalau merokok dan minum-

minuman keras sudah terbiasa tapi belum tahu itu sabu atau 
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ganja. Tamu pelanggan meminta subyek untuk bertanya kepada 

teman-teman di karaoke atau pacarnya. Pada akhirnya subyek 

menanyakan ke teman-temannya di tempat karaoke dan bertanya 

pada pacarnya berkenaan ganja atau Sabu. Sekian banyak teman 

tidak ada yang memberikan jawaban tetapi pacarnya yang 

merespon dan menanyakan ke temannya. Pacar (teman dekat) 

subyek memberikan kabar kalau barang yang dicari ada sehingga 

subyek beserta teman dan tamu pelanggannya mengambil 

barangnya di tempat pacarnya. Selanjutnya, subyek beserta 

teman dan tamu pelanggan menuju ke hotel tempat untuk 

karaoke. Tiba di hotel, polisi telah siap untuk melakukan 

penggeledahan dan ditemukan ganja dalam tasnya sehingga 

subyek dan temannya digelandang k kantor polisi. 

4) Stres yang Dialami Subyek 

Subyek dengan berinisial SJ ini menangis ketika 

ditangkap polisi karena kepemilikan ganja. Subyek marah karena 

ada alasan adanya anak yang masih membutuhkan susu  dan 

menanggung kehidupan orang tua. Diketahui dari subyek bahwa 

keluarga tergantung pada subyek atau subyek ini merupakan 

tulang punggung bagi keluarganya. Orang tua subyek telah 

berumur tua sehingga tidak memungkinkan mencari nafkah 

sedangkan keahlian menarik becak dan pekerja serabutan 

sedangkan hasilnya pun tidak seberapa. 

Selanjutnya subyek merasa terpukul ketika subyek 

menjadi saksi teman-temannya sampai berbulan-bulan. Subyek 

menangis ketika vonis sidang dan ditetapkan 5 tahun masa 

tahananan ditambah tidak bisa kepengurusan dan justice sulit. 
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Kesedihan berikutnya subyek ditinggal menikah lagi suaminya 

dan suaminya tidak pernah datang menjenguk bahkan tidak 

membantu proses subyek. Selanjutnya, subyek tidak dapat 

mengurusi langsung anaknya dan selalu kepikiran anaknya yang 

seharusnya mendapat kasih sayang orang tua ayah dan ibunya 

tetapi ibunya masuk penjara dan ayahnya menikah lagi. 

Dalam kesehariannya, subyek selalu merasa kangen 

kepada anaknya sehingga kepikiran kebutuhan anaknya 

sedangkan orang tuanya sudah tidak muda lagi. Subyek 

menyadari hal ini terjadi karena salah pergaulan sehingga 

membuat susah anak dan orang tuanya. Subyek akan merasa 

pusing ketika mendapat kabar dari orang tua yang sakit dan susu 

untuk anaknya habis. Subyek memiliki keinginan yang kuat 

untuk segera pulang. Selama tinggal di lapas, subyek mengalami 

banyak kesulitan karena jauh dari keluarga sehingga subyek 

selalu merasa malas dalam melakukan kegiatan kesehariannya. 

Stres yang dialami subyek pada saat subyek merasa 

bersalah kepada anaknya yang menganggap dirinya ibu yang 

tidak baik, serta merasa kasihan terhadap anaknya yang jauh dari 

orang tuanya sendiri. Disisi lain subyek merasa sedih tidak ada 

teman-teman yang datang menjenguk dan mensupport dirinya 

untuk tetap semangat. Subyek selalu terbayang dulu teman selalu 

ditolong dibela-belain tetapi giliran subyek susah tidak ada yang 

hadir satupun. 

 

5) Koping Stres yang Dilakukan Subyek 



	
	

74	
	

SJ adalah seorang perempuan warga dari Sidangan RT. 1 

RW. 2 Banjarnegara. Subyek seorang ibu yang memiliki satu 

anak yang masih balita. Latar belakang subyek berasal dari 

keluarga yang pas-pasan sehingga dari kecil pun subyek telah 

bekerja untuk membantu kebutuhan dari orang tuanya. Sebelum 

dan sesudah menikah pun subyek bekerja di toko sembako. 

Tuntutan kebutuhan semakin meningkat, subyek terus mencari 

kerja sampingan menjadi pemandu karaoke sampai subyek 

terlibat pada narkoba sampai pada akhirnya subyek menjadi 

narapidana. Dalam perjalanannya sejak subyek menjadi 

tersangka dan menjadi narapidana mengalami banyak 

permasalahan-permasalahan. 

Subyek mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

dialami dengan cara antara lain: subyek menangis terus selama 

menjalani pemeriksaan oleh polisi karena subyek merasa kasihan 

terhadap anaknya dan siapa yang mau biayai kebutuhannya 

sedangkan suaminya tidak bertanggung jawab. Subyek 

melakukan permohonan kepada polisi agar diberikan pasal yang 

ringan. Bahkan subyek mengancam pada polisi untuk 

mendoakan keluarganya mengalami penderitaan yang sama 

seperti subyek alami. Pada saat menunggu sidang lanjutan, 

subyek juga terus menangis karena waktu prosesnya memakan 

waktu berbulan-bulan. 

Dalam menjalani proses pemeriksaan, subyek 

menjalankan sholat yang biasanya tidak sholat. Subyek 

menyadari bahwa pada saat sedang susah tertimpa masalah 

kembali pada Allah. Jalan yang dijalani selama ini salah atau 
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menyimpang dari jalan Allah. Subyek berpasrah diri terhadap 

hidupnya pada Allah dan memohon agar dapat melindungi 

keluarga dan anaknya. Selain berpasrah diri pada Allah, subyek 

juga turut berpuasa agar tidak mendapatkan hukuman yang 

tinggi. Subyek juga memohon dukungan doa dari orang tuanya 

atas permasalahan yang dialami. 

Selanjutnya, subyek menyadari bahwa hukumannya 

yang subyek terima tergolong hukuman yang ringan 

dibandingkan dengan temannya sampai hukuman eumur hidup 

atau hukuman mati. Kepada temannya, subyek juga 

berinteropeksi di mana letak kesalah-kesalahan yang telah 

diperbuatnya terhadap teman-temannya karena subyek 

memperhatikan teman-temannya yang semakin menjauh.  

Dalam situasi tertentu, subyek mengalihkan dengan 

menonton TV dan makan bersama dengan temannya atau 

mengikuti kegiatan-kegiatan di luar waktu piket, yaitu 

asmaulhusnahan. Disisi lain subyek juga telepon teman-

temannya dan keluarganya. Subyek juga mencurahkan isi 

hatinya melalui tulisan-tulisannya.  

 Subyek bersikap diam atau hanya cukup tahu tidak 

memberikan balasan terhadap teman-temannya yang 

membicarakannya subyek memendam hal-hal yang berkaitan 

masalah dengan temannya, serta subyek mengutarakan masalah-

masalah dalam ibadah sehabis sholat. 

 

6) Hasil Wawancara dengan Teman Subyek (Triangulasi 

Subyek) 
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Pada tanggal 08 Mei 2017, peneliti melakukan 

wawancara dengan ST, yang bertujuan untuk uji keabsahan data. 

ST merupakan teman dekat SJ yang sudah mengenal subyek 

sejak masuk pertama kali di Lapas Perempuan. 

ST mengenal SJ sejak ketemu di rutan batang. Mereka 

berdua bertemu dalam kasus yang sama yaitu narkoba tetapi 

berbeda kelompok atau group. Mereka sebelumnya tidak saling 

mengenalnya. Dalam wawancara, ST mengatakan bahwa SJ 

orangnya bawel, manja, dan SJ orang yang serba ingin tahu. ST 

juga mengatakan bahwa SJ sebenarnya orang yang baik hati 

kepada teman-temannya dan SJ orang yang genit. 

Dalam wawancara, ST mengatakan tidak mengetahui 

banyak tentang keterlibatan SJ pada narkoba, yaitu SJ 

merupakan korban jebakan oleh seseorang pelanggan 

menyanyinya karena SJ sendiri berprofesi sebagai Elsi (pemandu 

karaoke). SJ adalah seorang penyanyi di kafe-kafe sekitar daerah 

pekalongan. Suatu hari, SJ diajak nyanyi oleh seorang pelanggan 

(laki-laki) dan SJ dimintai tolong untuk mencarikan ganja. SJ 

sendiri tidak mengetahui apa ganja sehingga SJ mencarikan 

bersama pacarnya dan SJ tidak mengetahui jika ganja akan 

mengantarkan ke penjara. Pada saat SJ dan pelanggannya 

menuju hotel terjadi penggerebekan oleh kepolisian dan pada 

waktu itu ganja berada di dalam tas SJ. Pada akhirnya, SJ di 

gelandang ke polres batang untuk dimintai keterangan hingga 

menjadi narapidana. 

Selama tinggal bersama di lapas, ST mengatakan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada SJ di lapas. 
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Menurut ST, SJ tidak banyak memiliki masalah di lapas 

melainkan SJ hanya kepikiran dengan anaknya sehingga 

membuat SJ menangis dan juga SJ selalu teringat keberadaan 

ibunya yang mengurus anaknya. SJ menangis disebabkan hal 

lain karena permasalahan pacarnya yang sama-sama di penjara 

Pekalongan dalam kasus yang sama yaitu narkoba. 

Berkenaan dengan penyelesaian permasalahan yang 

terjadi dalam lapas, menurut ST bahwa SJ tidak pernah dapat 

menyelesaikan permasalahan. SJ selalu meminta pertolongan 

dan bertanya bagaimana solusinya untuk mengatasinya kepada 

ST. Namun, SJ tidak sepenuhnya menjalankan atas saran-saran 

yang diberikan ST. SJ mau menjalankan sholat dan dzikir pada 

saat mendapat masalah dan selebihnya SJ meninggalkan sholat 

dan dzikirnya. Menurut ST, SJ itu terkadang-kadang bercanda 

tetapi tiba-tiba berubah menjadi nangis. 

 

Tabel 6 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Koping Stres pada Subyek II 

 

No   Koping Stres    Koding Intensitas   

 Tindakan Langsung 

1 Mempersiapkan diri menghadapi luka L.1  + 

2  Agresi      L.2  + 

3 Penghindaran     L.3  +++ 

4 Apati      L.4  ++ 

 Peredaan 
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1 Fokus pada gejala    P.1  +++ 

2 Cara Intrapsikis 

 1. Identifikas     P.2  ++ 

 2. Pengalihan     P.3  +++ 

 3. Represi     P.4  + 

 4. Deniel     P.5  - 

 5. Reaksi Formasi    P.6  - 

 6. Proyeksi     P.7  - 

 7. Rasionalisasi    P.8  + 

 8. Sublimasi     P.9  - 

	

 

 

 

Tabel 7 

Intensitas Kemunculan Utama Tema 

Koping Stres pada Subyek II 

 

No   Koping Stres   Koding  Intensitas  
Koping 

 Tindakan Langsung 

1 Penghindaran     L.3  +++ 

2 Apati      L.4  ++ 

 Peredaan 

1 Fokus pada gejala    P.1  +++ 

2 Cara Intrapsikis 

 1. Identifikas     P.2  ++ 
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 2. Pengalihan     P.3  +++ 

Keterangan :  
+  = Intensitas Lemah  
++  = Intensitas Sedang  
+++  = Intensitas Tinggi  
-  = Tidak ada Intensitas 
 
 
 
 
 

Tabel 8 

Matrik antar tema pada subyek II 

Koding L.1 L.2 L.3 L.4 P.1 P.2 P.3 

L.1        

L.2        

L.3     +++  ++ 

L.4     ++ +++ +++ 

L.5        

L.6        
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TindakanLangsung:	

• Penghindaran	
yaitu	menangis	
karena	tidak	bias	
menerima	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3 

Dinamika Koping Stres pada Subyek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narapidana	Wanita	

Faktor	Eksternal:	

• Menjadi	saksi	dan	menjalani	sidang		(Faktor	
situasi)	

• Masa	Tahanan	(Faktor	situasi)	
• Konflik	dengan	teman-temannya.	(faktor	situasi)	

Faktor	Internal:	

• Sedih	karena	Vonis	5	tahun	(faktor	situasi)	
• Pikiran	terhadap	kebutuhan	(faktor	ekonomi)	
• Kesepian	karena	jauh	dari	keluarga.	(Faktor	

psikologis)	
	

Faktor-faktor Koping Stres: 

1. Kesehatan Fisik 
2. Keyakinan atau 

pandangan positif 
3. Keterampilan 

memecahkan 
masalah 

4. Keterampilan sosial 

	Stress	

Pemilihan	Koping	Stres	

Peredaan:	

• Diarahkan	pada	gejala,	
yaitu	sholat	dan	
berdoa	pada	Allah.	

• Identifikasi,	yaitu	

Distress,	Stress	Positif	

	

Faktor yang mempengaruhi stres: 

1. Faktor Pribadi, terdiri 
dari Unsur Intelektual, 
Unsur Motivasi, dan 
Unsur Kepribadian 

2. Faktor Situasi, Terdiri 
dari Keadaan Mendesak, 
perubahan hidup, 
ketidakjelasan, dan 
tingkat keinginan. 
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3. Subyek 3 

a. Identitas Subyek 

Nama   : RY 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Sawangan, Kec. Doro, Kab. Pekalongan 

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Desember 1996 

Pendidikan   : SMP 

Status Marital  : Janda 

Suku   : Jawa 

Agama   : Islam 

b. Hasil Observasi 

Subyek 3 memiliki postur tubuh langsing  dengan tinggi 

badan sekitar 160 cm dan memiliki warna kulit sawo matang serta 

tato motif bunga di bagian betis. Subyek berambut lurus sepunggung 

dan berwarna hitam serta dibiarkan tergerai. Subyek 3 ini juga 

memakai  seragam Lapas Perempuan dengan atasan kaos berkerah 
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warna biru tua dan memakai bawahan rok panjang warna abu-abu. 

Dalam penampilannya, subyek ini memakai asesoris jam tangan 

serta kalung di kaki serta memakai sandal yang tebal berwarna 

hitam. Selama proses wawancara, subyek memangku bantal yang 

ada di ruang konseling, sesekali subyek mengipas-kipas dirinya 

dengan kipas dari bahan plastik. 

Gaya bicara subyek 3 yang bicara yang terkadang malas-

malasan sehingga membuat tidak jelas dalam menyampaikan 

jawaban. Subyek 3 tersebut lancar dalam menjawab tetapi subyek 

menjawab dengan sekenanya tanpa menjelaskan secara detail. 

Subyek tidak menjabarkan atas pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Subyek sesekali menatap peneliti tetapi lebih sering sedikit 

menunduk sehingga jarang untuk bertatap mata. Subyek juga lebih 

sering mengalihkan pandangan ke obyek-obyek yang ada dalam 

ruang konseling. Subyek 3 memberikan sikap biasa-biasa saja dan 

tidak ada sikap yang ditonjolkan oleh subyek tersebut. 

Keterbukaan dalam menjawab, subyek banyak menjawab 

dengan jawaban yang berusaha menutupi dari yang sebenarnya dan 

selalu membuat jawaban dan tidak menjelaskan alasan-alasannya. 

Selama proses wawancara, subyek berekspresi biasa datar-datar saja  

dan sering kali memberikan ekspresi tidak sukaan terhadap 

pertanyaan yang meminta untuk menjelaskan sebuah peristiwa. 

Subyek 3 ini jarang sekali melakukan pengulangan penegasan 

terhadap jawaban-jawaban yang diberikan. Subyek 3 terlihat tidak 

ada usaha untuk memberikan pengulangan dan penegasan 

melainkan hanya memberikan jawaban singkat-singkat. 
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Suasana dalam lapas pada saat pelaksanaan wawancara 

sangat ramai banyak narapidana berlalu-lalang. Suara-suara 

panggilan para narapidana yang terdengar keras dari kantor serta 

kegaduhan dari narapidana yang sedang menjalankan piket. Kondisi 

saat pelaksanaan wawancara, cuaca cerah sehingga membuat udara 

terasa panas dan kondisi ruang konseling tempat wawancara terasa 

panas dan sedikit pengap. Dalam ruangan konseling tampak bekas 

sisa-sisa makanan sehingga membuat bau tidak sedap. 

 

c. Hasil Wawancara dengan Subyek 

1) Kehidupan Masa Kecil dan Remaja 

RY merupakan seorang anak yang lahir di Ds. Sawangan, 

Kec. Doro, Kab. Pekalongan pada tanggal 09 Desember 1996. 

Subyek lahir di keluarga yang sederhana tapi tidak kekurangan 

atau sudah tercukupi dari segala kebutuhannya. Subyek tinggal 

sama neneknya  sejak kecil karena orang tuanya telah meninggal 

(ibu) sedangkan ayahnya juga turut tinggal bersama neneknya.. 

Subyek tinggal bersama dengan neneknya hingga sampai 

sekarang. Dalam kesehariannya, subyek membantu pekerjaan 

neneknya karena subyek merasa neneknya yang telah 

mengurusnya. Disisi lain, subyek terkadang melakukan ibadah 

terkadang tidak ibadah tergantung dari keinginannya. Subyek 

terkadang jadi anak bandel sehingga sering dapat marah dari 

neneknya dan ayahnya. Selama tinggal bersama neneknya, 

subyek mendapat support atau dukungan dari kakaknya dari anak 

istri pertama ayahnya. 
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Pada masa remaja. Subyek menyelesaikan sekolahnya 

tingkat SMP dan setelah lulus dari sekolahnya subyek bekerja. 

Saat itu subyek kerja tidak menetap kadang kerja di warung 

makan  atau di toko batik. Saat itu subyek diminta untuk lanjut 

sekolahnya tetapi subyek menolak untuk tidak melanjutkan dan 

ingin mencari duit. Subyek  berpikir untuk tidak sekolah karena 

memiliki adik laki-laki yang harus melanjutkan sekolah. Selain 

itu, subyek merasa kasihan pada neneknya harus membiayai dua 

cucunya sehingga subyek memutuskan untuk bekerja membantu 

nenek biayai sekolah adiknya. Sekian lama subyek bekerja 

akhirnya tunangan. 

 

2) Kehidupan Subyek pada Masa Sekarang 

Dalam kesehariannya subyek memiliki kebiasaan yang 

bandel-bandel, sering keluar malam mencari hiburan. Hal 

tersebut dilakukan sampai sesudah menikah dan setelah subyek 

melahirkan anak maka kebutuhan meningkat. Walaupun 

demikian subyek masih tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan 

lamanya. Menyadari kebutuhan meningkat maka subyek 

berinisiatif untuk ijin bekerja dan suaminya mengijinkan subyek 

bekerja. Subyek bekerja di rumah makan tidak hanya sekedar 

melayani para pelanggan yang sebagian besar laki-laki tetapi 

juga menemani pelanggan mengobrol. Suami yang mengetahui 

subyek bekerja di rumah makan maka suami hampir tiap malam 

datang menengok subyek. Subyek dicemburui oleh suaminya 

karena suami melihat subyek menemani serta mengobrol dengan 

laki-laki pelanggan. 
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Subyek memiliki pekerjaan sampingan yaitu penyanyi di 

kafe-kafe. Jadi, subyek bekerja sebagai penyanyi jika mendapat 

panggilan dari kafe. Jika subyek tidak mendapat panggilan maka 

subyek tetep bekerja sebagai pelayan. Subyek selalu menerima 

panggilan untuk nyanyi di kafe mana pun. Menurut subyek, yang 

penting mendapat uang untuk mencukupi kebutuhannya dan 

neneknya. Keseharian yang dilakukan subyek adalah kerja mulai 

pukul 17.00 WIB buka warung sampai pukul 05:00 subuh, habis 

kerja semalaman subyek tidur di warung. Siang subyek pulang 

ke rumah neneknya untuk kasih uang dan menengok anaknya. 

Subyek memiliki aktifitas yang padat sehingga subyek 

tidak memilik waktu untuk bersosial dengan tetangga-

tetangganya. Subyek mengatakan kalau dirinya menjadi bahan 

omongan para tetangganya karena tetangga melihat cara subyek 

berpakaian yang tidak umum di kampungnya, tetangga 

berpikiran yang macam-macam terhadap subyek. Subyek juga 

tidak lagi berjumpa teman-temannya semenjak subyek bekerja. 

Subyek dan temannya hanya paling kirim pesan melalui sms dan 

selebihnya tidak.  

Subyek hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja di 

warung dan melayani para pelanggannya dari sore hingga pagi. 

Selain itu, subyek menghabiskan waktu untuk mengobrol 

terhadap sesama teman kerjanya di warung dan menyanyi 

bersama dengan teman kerja di tempat karaoke. Subyek 

mengakui selama bekerja sebagai pelayan rumah makan megono 

di pekalongan malah jarang sekali ketemu maupun komunikasi 
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dengan suaminya. Subyek paling hanya ketemu sama anaknya 

yang ada di rumah. 

3) Keterlibatan Narkoba 

RY adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan 

di sebuah rumah makan di pekalongan.  Selain bekerja sebagai 

pelayan restoran, subyek juga mempunyai pekerjaan sampingan 

yaitu penyanyi di kafe. Subyek semakin banyak teman semenjak 

mempunyai sampingan sehingga tak jarang subyek mendapat 

panggilan untuk menyanyi di sebuah kafe. Subyek mengambil 

tindakan untuk mengambil kerja sampingan sebagai penyanyi 

karena bos pemilik warung makan tidak melarang dan 

mengijinkan dan subyek bisa bekerja sewaktu-waktu. 

Subyek mengatakan telah merasa terjebak pada  kasus 

narkoba dan subyek mengakui tidak tahu menahu tentang apa itu 

narkoba. Semuanya ini rekayasa oleh seorang suruhan polisi dan 

selanjutnya subyek mengisahkan kronologi tertangkap oleh 

polisi. Suatu hari ada pelanggan menyanyi untuk mengajak 

menyanyi lagi. Subyek mengiyakan ajakan tamu pelanggan 

karena subyek telah mengenal sehingga tidak merasa enak jika 

menolaknya. Dalam ajakan itu, tamu meminta subyek  untuk 

membawa temannya bernyanyi bersama sehingga terjadi sebuah 

kesepakatan kapan waktunya bernyanyi bareng. Malam saat 

kerja, subyek bertanya kepada bos tentang cimeng (ganja) tetapi 

jawaban bos sebuah larangan agar tidak mengurusi orang seperti 

gituan. Subyek tidak percaya terhadap omongan bosnya 

sehingga tetap mau pergi sama tamu pelanggannya.  
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Tibalah saatnya waktu untuk bernyanyi bersama dan 

subyek dijemput oleh tamunya juga menjemput temannya. Di 

perjalanan menuju karaoke, tamu pelanggan meminta ke subyek 

dan temannya untuk mencarikan ganja dengan iming-iming akan 

ditambahi uang 1-2 juta jika bisa mendapatkannya. Subyek 

langsung sos ke semua kontak di hpnya tetapi tidak ada yang 

membalasnya sama sekali, sedangkan malah temannya yang ada 

respon atau balasan dari sms yang berkaitan tentang ganja yaitu 

dari pacarnya. Terjadilah kesepakatan untuk transaksi antara 

teman subyek dan pacarnya sehingga mereka bertiga datang 

kediaman pacarnya untuk mengambil ganja. Ganja telah diterima 

teman subyek terus dinuka dibuka dan ternyata asli ganja. 

Akhirnya subyek dan temannya serta tamu pelanggan pergi ke 

hotel untuk menjemput bosnya yang membutuhkan ganja.  

Pada saat dalam perjalanan mendadak ada operasi dekat 

hotel oleh banyak polisi sehingga semua penumpang yang tidak 

lain subyek dan temannya diminta turun dari mobilnya. Polisi 

pun menggeledah semua tas milik subyek dan temannya dan 

ditemukan paket ganja dalam tasnya. Subyek dan temannya 

merasa kaget karena paket ganja sebelumnya telah diserahkan 

pada pemesan yaitu tamu pelanggannya. Subyek dan temannya 

sempat mengelak bahwa barangnya bukan miliknya melainkan 

milik teman pelanggannya. Polisi menyatakan subyek dan 

temannya sebagai kurir sehingga digelandang ke polres batang. 

 

4) Stres yang Dialami Subyek 
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RY mengalami syok berat ketika terjadi penangkapan 

karena subyek merasa tidak bersalah, dirinya tidak memakai dan 

bukan pula pengedar narkoba, dirinya hanya mencarikan barang. 

Peristiwa tersebut membuat subyek menangis secara terus 

menerus. Selain syok karena penangkapan, subyek masih terus 

dimintai keterangan untuk pengembangan kasus narkoba 

sehingga subyek mau tidak mau membeberkan dan 

menunjukkan temannya. Subyek sedih stres ketika menjalani 

sidang karena sendirian, keluarga jarang kunjungan sedangkan 

kakak di Jakarta. Sidangnya subyek terkadang ditunda-tunda dan 

tidak jelas kepastiannya. 

Pada saat sidang vonis, subyek mendengar putusan 

langsung menangis menjerit karena tidak ada orang terdekat 

yang menemani, bahkan sampai berhari-hari subyek menangis 

karena putusan 5 tahun tersebut. Saat vonis dijatuhkan, subyek 

tidak hanya menangis melainkan melempari polisi dengan 

sesuatu yang dibawa. Terkadang subyek merasa kesal saat 

diisengi oleh petugas dan ditambah lagi petugas yang marah-

marah tanpa sebab yang diarahkan kepada subyek. 

Dalam lapas, subyek mengalami kepikiran orang-orang 

yang disayang anaknya dan ibunya beserta bapaknya ketika 

waktu malam menjelang tidur. Disisi lain yang membuat kesal 

subyek adalah teman pasangan piket yang tidak dapat bekerja 

sama  dalam menjalankan tugasnya. Masalah piket membuat 

masalah bagi subyek ketika jadwal piket bentrokan dengan 

kegiatan lain sehingga subyek kesal karena harus mencari orang 

sebagai pengganti. Subyek  mengatakan yang membuat stres 
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karena subyek tidak pulang-pulang ke rumah karena waktu masa 

tahanan masih lama. Subyek mengatakan jarang ketemu 

keluarga membuat stres karena keluarga terkadang memberikan 

janji-janji mau datang menjenguk tetapi keluarga tidak kunjung 

menjenguk. Hal lain yang membuat stres adalah rasa bosan 

subyek  terhadap yang dialami ketemu teman-teman yang sama. 

Sumber stres subyek adalah kegiatan-kegiatan yang di 

ikutin subyek tidak membantu meringankan masa tahanannya 

atau tidak mendapat remisi. Subyek mengikuti berbagai kegiatan 

dengan harapan dapat remisi sehingga masa tahanannya tidak 

terlalu lama. 

5) Koping Stres yang dilakukan Subyek 3 

SJ adalah seorang perempuan warga dari Sidangan RT. 1 

RW. 2 Banjarnegara. Subyek seorang ibu yang memiliki satu 

anak yang masih balita. Latar belakang subyek berasal dari 

keluarga yang pas-pasan sehingga dari kecil pun subyek telah 

bekerja untuk membantu kebutuhan dari orang tuanya. Sebelum 

dan sesudah menikah pun subyek bekerja di toko sembako. 

Tuntutan kebutuhan semakin meningkat, subyek terus mencari 

kerja sampingan menjadi pemandu karaoke sampai subyek 

terlibat pada narkoba sampai pada akhirnya subyek menjadi 

narapidana.  

Dalam perjalanannya sejak subyek menjadi tersangka 

dan menjadi narapidana mengalami banyak permasalahan-

permasalahan. Subyek mengatasi permasalahan dengan cara 

yang berbeda, antara lain: subyek menangis saat pasca 

penangkapan karena syok berat dan subyek pun merasa tidak 
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bersalah karena tidak mengetahui apa-apa tentang ganja. Subyek 

menangis beberapa malam sampai dapat menerima kenyataan 

yang menimpanya. 

Pada saat sela-sela menanti sidang, subyek diam dan 

menerima   saudara-saudaranya dan keluarga yang tidak 

mengunjunginya. Padahal pada saat itu, subyek membutuhkan 

teman yang dapat mendampingi  dalam proses sidang 

pengadilan. Hal yang serupa, subyek juga tidak menanggapi atau 

bersikap diam ketika petugas marah tanpa kejelasan. Subyek 

diam ketika subyek menjadi bahan omongan dari teman-

temannya. 

Subyek mengamuk kepada polisi setelah mengetahui 

putusan sidang dengan cara melempar-lempari barang-barang 

dengan alasan tidak dapat menerima putusan itu karena subyek 

tidak mengetahui apa-apa tentang ganja. Subyek selalu 

memarah-marahi pada temannya pada saat teman kerja piketnya 

tidak serius menjalankannya. 

Selanjutnya, subyek terus bersabar dalam menghadapi 

kasus yang menjeratnya dan disisi lain subyek merasa tidak 

sendirian masih ada teman yang bernasib sama dengan subyek. 

Hal tersebut membuat subyek menjadi lebih tenang daripada 

sebelumnya. Pada saat tertentu, subyek menyendiri tidak mau 

diganggu dengan alasan subyek ingin menenangkan diri. Selain 

itu, subyek juga melakukan sholat pada saat subyek sedang 

mood. 

Subyek sering mengobrol dengan teman-temannya, 

menonton TV, joget-joget, mendengarkan musik, bercanda dan 
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subyek melakukan telp dengan  keluarganya maupun teman-

temannya.  Subyek juga menjadi asisten dari salah satu temannya 

yang mampu membayarnya sehingga subyek dapat membiayai 

kebutuhan di dalam lapas. Subyek juga membuat kesibukan di 

dalam bingker (tempat pelatihan)  selain untuk mengisi waktu 

juga dapat menghasilkan uang. 

 

6) Hasil Wawancara dengan Teman Subyek (Triangulasi 

Subyek 

Pada tanggal 12 Mei 2017, peneliti melakukan 

wawancara dengan PT, yang bertujuan untuk uji keabsahan data. 

PT merupakan teman dekat RY yang sudah mengenal subyek 

sejak masuk pertama kali di Lapas Perempuan.  

PT mengenal RY sejak setahun yang lalu saat  RY masuk 

di lapas. Keduanya bertemu dalam 1 barak atau tempat satu 

ruangan tempat tinggal. PT mengatakan bahwa RY itu orang 

yang jutek, terkesan tidak peduli terhadap kejadian yang ada di  

lapas. PT hal yang diketahui PT tentang RY adalah RY orang 

yang terkena kasus narkoba, RY bukan orang pemakai juga 

bukan seorang penjual. Hal tersebut dibuktikan dengan tes urine 

yang menyatakan hasil negatif. Menurut PT, RY itu orangnya 

tegar sehingga dapat menjalani masa tahanan di lapas 

perempuan.  

Menurut PT tentang keterlibatan RY pada narkoba yaitu 

pergaulan dengan temannya yang sama-sama menjadi 

narapidana juga di lapas ini. Selama tinggal di lapas, RY 

mengalami tekanan yaitu tentang keluarganya karena RY ini 
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merupakan tulang punggung keluarganya sehingga menjadi 

beban tersendiri bagi RY. Keluarga menjadi permasalahan besar 

bagi RY karena RY tidak dapat lagi menyokong kebutuhan 

orang tuanya atau keluarganya. 

Menurut PT tidak bayak masalah yang dialami RY 

karena PT selalu mendukung dan membantunya. PT menegaskan 

kembali bahwa RY bukan seorang pemakai atau penjual 

narkoba. Dalam wawancaranya, PT menyampaikan tentang 

bagaimana RY mengatasi permasalahan yang dialami selama di 

lapas, yaitu RY selalu mencurahkan isi hati dengan PT sehingga 

PT memberikan solusi-solusi kepada RY. RY selalu terbuka 

kepada PT terhadap masalah yang paling kecil sekali pun. Selain 

itu, RY selalu diam tidak melakukan apa-apa ketika mendapat 

permasalahan yang dialami selama di lapas. Cara diam tidak 

melakukan tindakan apa-apa merupakan cara yang sering 

dilakukan oleh RY, salah satunya RY tidak mau makan dll, 

termasuk RY tidak melakukan ibadah agama yang dianutnya. 

 

Tabel 9 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Koping Stres pada Subyek III 

 

No   Koping Stres    Koding Intensitas  

 Tindakan Langsung 

1 Mempersiapkan diri menghadapi luka L.1  +++ 

2  Agresi      L.2  ++ 

3 Penghindaran     L.3  +++ 
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4 Apati      L.4  +++ 

 Peredaan 

1 Fokus pada gejala    P.1  + 

2 Cara Intrapsikis 

 1. Identifikas     P.2  + 

 2. Pengalihan     P.3  +++ 

 3. Represi     P.4  + 

 4. Deniel     P.5  - 

 5. Reaksi Formasi    P.6  + 

 6. Proyeksi     P.7  - 

 7. Rasionalisasi    P.8  - 

 8. Sublimasi     P.9  - 

 

Tabel 10 

Intensitas Kemunculan Utama Tema 

        Koping Stres pada Subyek III 

 

No   Koping Stres   Koding  Intensitas  
Koping 

 Tindakan Langsung 

1 Mempersiapkan diri menghadapi luka L.1  +++ 

2  Agresi      L.2  ++ 

3 Penghindaran     L.3  +++ 

4 Apati      L.4  +++ 

 Peredaan 

1 Cara Intrapsikis 

 1. Pengalihan     P.3  +++  



	
	

94	
	

Keterangan :  
+  = Intensitas Lemah 	
++  = Intensitas Sedang 	
+++  = Intensitas Tinggi 	
-  = Tidak ada Intensitas 
 
 
 
 
 

Tabel 11 

Matrik antar tema pada subyek II 

Koding L.1 L.2 L.3 L.4 P.1 P.2 P.3 

L.1   +++ +++    

L.2        

L.3      +++ +++ 

L.4     +++   

L.5        

L.6        
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Bagan 4 

Dinamika Koping Stres pada Subyek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

Narapidana	Wanita	

Faktor	Internal:	

• Merasa	sedih	atas	masalah	yang	menimpanya.	
(faktor	situasi)	

• Kangen	terhadap	anak	dan	orang	tuanya	(faktor	
situasi)	

• Kebutuhan	pribadi	(faktor	pribadi)	

Faktor	Eksternal:	

• Menjalani	pemeriksaan	oleh	Polisi	(Faktor	situasi)	
• Menjalani	sidang	Vonis	(Faktor	situasi)	
• Petugas	memarah-marahi	tanpa	alasan.	(faktor	
situasi)	

• Terlibat	perkelahian	dengan	sesama	narapidana	
(faktor	situasi)	

• Mendapat	pasangan	piket		atau	kerja	yang	tidak	
kompak.	(faktor	situasi)	

Faktor-faktor Koping Stres: 

1. Kesehatan Fisik 
2. Keyakinan atau 

pandangan positif 
3. Keterampilan 

memecahkan 
masalah 

4. Keterampilan sosial 
5. Dukungan sosial 
6. Materi 

	Stress	

Pemilihan	Koping	Stres	

Peredaan:	

• Identifikasi,	yaitu	
menginternalisasi	
yang	dialami	
temannya.	

• Pengalihan,	yaitu	
menonton	tv,	
mengobrol,	
mendengarkan	music,	
joget-joget.	

• Represi,	yaitu	
menahan	emosi	atas	
ulah	temannya.	

	

Tindakan	Langsung:	

• Penghindaran,	yaitu	
menangis	

• Apati,	yaitu	saat	
keluar	ga	tidak	hadir	
menjenguk	dan	
menerima	keputusan	

• Agresi,	yaitu	
melakukan	
pelemparan	ke	polisi	

•Mempersiapkan	diri	
menghadapi	luka	yaitu	
menjadi	asisten	dari	
salah	satu	rekannya.	

Distress,	Stress	Positif	

Faktor yang mempengaruhi stres: 

1. Faktor Pribadi, terdiri 
dari Unsur Intelektual, 
Unsur Motivasi, dan 
Unsur Kepribadian 

2. Faktor Situasi, Terdiri 
dari Keadaan Mendesak, 
perubahan hidup, 
ketidakjelasan, dan 
tingkat keinginan. 


