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BAB V  

PEMBAHASAN 
 

A. Rangkuman Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

wawancara dan observasi mengenai stres dan koping stres pada 

Narapidana Perempuan Kasus Narkoba di Lembaga 

Permasyarakatan Semarang, peneliti menemukan variasi koping 

yang digunakan oleh masing-masing subyek dalam menanggulangi 

stres yang dialami. Situasi yang menimbulkan stres pada umumnya 

saat menerima putusan sidang, lingkungan, masa tahanan dan 

keluarga. Stres yang timbul karena subyek belum pernah tersandung 

atau berurusan dengan hukum sehingga subyek sangat sulit 

menerima dan menjalani proses demi proses dalam kasus narkoba 

tersebut. 

Menghadapi berbagai situasi yang menimbulkan stres pada 

ketiga subyek, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam 

tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi stres yang dialami, 

yang disebut sebagai koping. Berkaitan dengan stres yang timbul 

karena tinggal di rutan sementara waktu untuk menjalani 

pemeriksaan oleh pihak kepolisian dirasakan oleh subyek, situasi 

ini dialami oleh ketiga subyek. Untuk mengurangi stres yang 

dialami, subyek 1 meminta kepada penyidik untuk diantar ke lapas. 

Subyek 1 tidak tahan untuk menjalani interogasi secara terus 

menerus. Terkadang jadwal yang tidak menentu atau jadwal 

berubah- rubah membuat subyek 1 merasa jengkel dan selama 

tinggal di rutan subyek merasa tidak nyaman. Hal ini 
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mengisyaratkan bahwa subyek 1 menggunakan koping 

penghindaran 
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Situasi serupa juga dialami oleh subyek 2 dan subyek 3, yaitu 

subyek harus menjadi saksi dari teman-temannya dalam persidangan dan 

yang membuat stres pada subyek 2 menunggu waktu sidangnya sendiri 

hingga berbulan-bulan. Selain hal itu yang dialami subyek 2 yaitu terus 

kepikiran ayah dan orang tuanya karena subyek 2 menjadi tulang 

punggungnya sedangkan subyek 3 kepikiran pada anaknya yang balita. 

Jika subyek di rutan terus siapa yang mengurus anak dan orang tuanya. 

Untuk mengurangi stres yang dialami, subyek 2 dan subyek 3 menangis 

terus pada saat menjalani sidang maupun saat menjadi saksi dari teman- 

temannya dan pada saat teringat pada anak dan orang tuanya. Hal ini 

mengisyaratkan subyek menggunakan koping penghindaran. 

Sementara untuk mengurangi stres yang timbul karena kondisi 

subyek menghadapi sidang putusan. Situasi tersebut dialami oleh ketiga 

subyek. Untuk mengurangi stres yang dialami, subyek 1 dan 2 mengatasi 

dengan menangis serta menyesali atas perbuatannya. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa subyek 1 menggunakan koping penghindaran. 

Sedangkan subyek 3 mengatasi stres dengan cara diam saja tidak 

melakukan tindakan apa-apa walaupun subyek mengharapkan kedatangan 

keluarga dan saudara-saudaranya. Hal tersebut mengisyaratkan subyek 3 

menggunakan koping apati. 

Pasca vonis sidang 5 tahun penjara menimbulkan stres pada ketiga 

subyek. Untuk mengurang stres yang dialami maka subyek 1 dan subyek 3 

dengan menangis serta menyesal. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa 

subyek menggunakan koping penghindaran . Hal yang berbeda muncul 

pada subyek 2 yaitu dengan melakukan sholat dan doa, subyek menyadari 

saatnya kembali ke jalan Allah. Subyek 2 menjadi lebih rajin beribadah 

sholat  5  waktu  sedangkan  sebelumnya  tidak  melakukan  sholat.  Hal 
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tersebut mengisyaratkan bahwa subyek menggunakan koping diarahkan 

pada gejala (symptom directed modes). 

Pada saat menjalani kehidupan sebagai narapidana di lapas 

perempuan, subyek 1 jarang sekali mendapat kunjungan dari keluarga 

yang dicintai. Hal tersebut menimbulkan stres pada subyek 1. 

Sesungguhnya subyek masih mengharapkan kedatangan suaminya tetapi 

selama subyek tinggal di lapas tidak datang menjenguk. Untuk 

mengurangi stres yang dialami, subyek 1 melakukan tindakan tidak mau 

tahu tentang suaminya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa subyek 

menggunakan koping represi. Subyek 2 melakukan hal yang berbeda pada 

saat tidak mendapat kunjungan di lapas yaitu subyek 2 selalu berdoa untuk 

anak dan orang tuanya selalu sehat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa 

subyek menggunakan koping diarahkan pada gejala (symptom directed 

modes). Hal yang berbeda lainnya muncul pada subyek 3 yaitu subyek 

mengatasi stres yang ditimbulkan ketidakhadiran keluarga dengan cara 

menonton tivi, mengobrol dengan teman-temannya, mendengarkan musik 

bahkan joget-joget. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa subyek 

menggunakan koping pengalihan (displacement). 

Hidup dalam lapas juga tidak terlepas kebutuhan-kebutuhan 

pribadi dan untuk keluarganya juga menimbulkan stres pada ketiga 

subyek. Untuk mengurangi stres yang dialami, subyek 2 bekerja kepada 

orang yang membutuhkan bantuan dalam hal mempersiapkan segala 

kebutuhannya dan membantu mengerjakan piket dan jadwalnya sehingga 

subyek 2 mendapat imbalan atau upah yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal serupa juga dilakukan oleh subyek 3 

untuk mengatasi kebutuhan sehari-harinya dengan bekerja kepada orang di 

dalam lapas. Hal lain yang dilakukan oleh subyek 3 yaitu dengan latihan- 
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latihan membuat kerajinan tangan di bingker dalam lapas, setelah terampil 

subyek bekerja dengan membuat kerajinan sehingga mendapat gaji. 

Subyek memilik sumber keuangan yang dapat mencukupi kebutuhannya 

dan keluarganya khususnya kebutuhan anaknya. Hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa subyek 2 dan subyek 3 menggunakan koping 

mempersiapkan diri menghadapi luka (symptom directed modes). 

Situasi yang dapat menimbulkan stres pada subyek yaitu terlalu 

banyaknya kegiatan dan tata tertib yang harus dijalankan selama menjadi 

narapidana. Untuk mengurangi stres yang dialami, subyek 1 berusaha untuk 

sabar dan berdoa agar dapat mengikuti jadwal dan kegiatan dalam lapas. 

Subyek 1 dan subyek 2 selalu menjalani dengan keikhlasan dan 

ketulusan. Tujuannya mengikuti semua kegiatan dan tata tertib agar tidak 

menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa 

subyek 1 menggunakan koping diarahkan pada gejala (symptom directed 

modes). Hal yang berbeda muncul pada subyek 3 yaitu melakukan semua 

kegiatan dan menjalankan tata tertib guna untuk mengalihkan rasa rindu 

dan kangen pada keluarga utamanya anaknya. Jadi subyek 3 tersebut 

menggunakan koping pengalihan dengan menjalankan semua kegiatan dan 

tata tertib yang berlaku di dalam lapas. 

Tinggal bersama teman-teman sesama narapidana berbeda karakter 

dan kebiasaan menyebabkan stres bagi subyek. Hal tersebut sering 

kesalahpahaman yang berakibat perkelahian maupun pertengkaran. Situasi 

tersebut dialami oleh subyek 2 dan subyek 3. Untuk mengurangi stres yang 

dialami, subyek 2 menyadari bahwa pertengkaran membuat tidak nyaman 

dan tidak mendatangkan keuntungan. Jika subyek tidak bersalah maka 

subyek menjelaskan  duduk  permasalahannya  dan  jika subyek  bersalah 

maka   subyek   meminta   maaf   untuk   tidak   mengulangi   lagi   atas 
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perbuatannya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa subyek 

menggunakan koping rasionalisasi. Sedangkan subyek 3 mengatasi stres 

yang dialami dengan menahan emosi yang muncul dalam dirinya agar 

konflik yang dialami tidak berlanjut. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa 

subyek menggunakan koping represi. 

Hal yang menyebabkan stres bagi subyek ketika merasa rindu pada 

keluarga utamanya kepada anak-anaknya. Situasi tersebut dialami oleh 

subyek 1, subyek 2 dan subyek 3. Untuk mengatasi stres yang dialami, 

subyek 1 mengatasi stres dengan mengikuti semua kegiatan agar tidak 

terbayang-bayang keluarga dan anaknya yaitu mengerjakan jadwal piket 

dan kegiatan yang diadakan oleh lapas. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa 

subyek menggunakan koping pengalihan. Hal serupa dilakukan oleh 

subyek 3 yaitu mengatasi stres dengan cara mengalihkan ke menonton 

tivi, mendengarkan musik dan menulis karangan dalam buku. Hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa subyek menggunakan koping pengalihan. 

Sedangkan subyek 2 mengatasi kerinduan pada keluarga dengan cara 

berdoa, bersabar dan berharap ada mujijad pada keluarganya. Hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa subyek menggunakan koping diarahkan pada gejala 

(symptom directed modes). 

Dalam proses kehidupan yang dimiliki oleh ketiga subyek, mereka 

memiliki beberapa kesamaan dalam menghadapi stres yang dimiliki. 

Seperti yang dikatakan oleh Lazarus mengenai koping yang memiliki dua 

jenis, yaitu Tindakan langsung (Direct Action) dan peredaan (palliation). 

Subyek cenderung menggunakan koping yang berfokus pada tindakan 

langsung untuk mengatasi stres yang timbul dari faktor eksternal, dan 

sebaliknya subyek menggunakan koping peredaan untuk mengatasi stres 

yang timbul dari faktor internal. 
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B. Pembahasan 
 

Seseorang individu yang di masukan ke dalam penjara merupakan 

suatu kejadian yang penuh stres, karena narapidana dapat merasakan 

kesulitan dan shock akibat transisi yang dilakukan. Setiap hari yang dilalui 

oleh seorang narapidana di lapas. Kehidupan di lapas adalah situasi yang 

berat dan sarat stressor. Seseorang akan merasakan situasi yang sangat 

stres dan mengalami kesulitan dalam menghadapi hidup di mana mereka 

harus melakukan rutinitas, kekurangan kebebasan dan hak pribadi serta 

fasilitas yang terbatas. Oleh karena itu, untuk bertahan dalam kehidupan 

dipenjara tampaknya dibutuhkan suatu cara untuk mengatasi stres yang 

muncul. Ketidakmampuan dalam mengatasi stres dalam kehidupan di 

penjara akan menyebabkan gangguan psikologi 

Ketiga subyek merupakan tahanan atau narapidana kasus narkoba 

yang sedang menjalani proses hukum. Masing-masing subyek juga 

merupakan ibu rumah tangga yang pada saat ini memiliki anak balita. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan 

berbagai stres dan jenis koping yang digunakan oleh ketiga subyek untuk 

menghadapi berbagai situasi yang menimbulkan stres. 

Masalah yang dialami semua subyek adalah subyek menjalani 

pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya untuk pengembangan oleh pihak 

kepolisian. Subyek menjadi tertekan ketika menjalani BAP yang dalam 

waktu lama. Pada saat itu subyek dijaga oleh polisi terus dan selanjutnya 

di masukan ke sell. Selama di sell, subyek sering dipanggil-panggil 

sehingga keluar masuk sell. Subyek selalu mendapat pertanyaan-demi 

pertanyaan dari polisi dan diminta untuk mengaku. Subyek menjadi 

tertekan  saat  dimintai  keterangan  oleh  kepolisian  sehingga  melibatkan
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teman-temannya. Masalah selanjutnya, subyek menjadi tertekan karena 

terus kepikiran sama anaknya. Subyek harus mengikuti proses 

pengembangan kasus. Subyek didesak untuk memberitahukan orang-orang 

yang terlibat dalam pengadaan narkoba. Desakan demi desakan membuat 

subyek mengalami tekanan. Subyek juga terus diminta menjadi saksi pada 

pengembangan kasus narkoba untuk teman-teman subyek. Selain itu, ruang 

tahanan yang tidak nyaman bagi subyek karena bersama-sama dengan 

tahanan lainnya. 

Tekanan selanjutnya yang dialami subyek ketika akan menghadapi 

sidang putusan. Pada saat menghadapi sidang, subyek mengalami 

kebingungan dan gugup memikirkan mau mengatakan apa pada saat pada 

persidangan putusan nanti. Kebingungan subyek dipicu karena tidak 

pernah menjumpai orang-orang seperti polisi, jaksa maupun hakim. 

Sedangkan pada subyek masih terbawa pada perasaan kecewanya atas 

kasus yang menyeretnya. Subyek tidak mengalami tekanan yang begitu 

mendalam pada saat akan menghadapi sidang putusan. Demikian pula 

yang terjadi pada subyek merasa sedih apalagi keluarga jarang kunjungan. 

Harapan subyek ada keluarga yang mengunjungi untuk sebagai teman saat 

masa-masa menghadapi sidang sehingga merasa tidak sendirian dan 

mengharap kepada  keluarganya  dapat menyaksikan waktu  sidangnya. 

Permasalahnnya adalah sidang sering ditunda-tunda sehingga membuat 

keluarga tidak datang sering-sering. 

Pada saat subyek menerima putusan sidang, subyek merasa sedih 

saat menerima putusan tetapi subyek tidak bisa menangis lagi karena 

percuma juga menangis tidak bisa mengurangi masa tahanan. Menangis 

sampai bagaimanapun tidak akan dapat merubah keputusan. Subyek 

menangis pada saat menerima putusan, merasa shock ditambah lagi tidak 
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ada keluarga untuk menjadi tempat mencurahkan perasaannya. Subyek 

tidak menerima putusan 5 tahun penjara karena subyek tidak mengetahui 

apa-apa tentang narkoba sehingga muncul keinginan bunuh diri. 

Teori yang dikemukakan oleh Reeder, Martin dan Griffin (dalam 

Asnita, Arnelitawati dan Jumaini , 2015, h. 1236) mengatakan bahwa 

terpenjara adalah merupakan suatu peristiwa hidup yang dapat 

menyebabkan stres bahkan dapat beresiko mengalami depresi. Kehidupan 

di dalam LP yang terisolasi dari lingkungan luar, jauh dari orang-orang 

yang dicintai dan dikenal akan menimbulkan suatu goncangan psikologis 

tersendiri bagi seorang narapidana. Lama masa hukuman yang dijalani 

merupakan salah satu faktor penyebab stres	

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ekasari dan 

Susanti (dalam Asnita, dkk , 2015, h. 1236) tentang stres pada narapidana 

perempuan mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan narapidana 

mengalami stres di antaranya masa tahanan. Putusan yang diberikan oleh 

kejaksaan dapat menjadikan narapidana menjadi lebih stres atau sebaliknya.	

Berkumpul dengan teman yang banyak juga merupakan tekanan 

bagi subyek. Subyek menjadi tertekan ketika berkumpul dengan teman- 

teman berbeda karakter sehingga menyusahkan subyek untuk bisa bergaul 

dengan mereka. Sedangkan subyek menjadi tertekan kalau ada teman 

yang membicarakannya di hadapan teman-teman yang lain sehingga 

subyek menjadi malu atau jengkel. Subyek menjadi tertekan ketika ada 

teman yang ngeselin, ngisengin ada pula teman yang emosi sehingga 

membuat subyek menjadi takut. Suatu hal yang ditakuti subyek adalah
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berantem sama teman-temannya. Akibat dari berantem tersebut subyek 

mendapatkan sangsi dari lapas. 

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ekasari dan Susanti, (2009, 

h. 9 ) mengatakan narapidana merasa stress dengan kondisi yang baru, 

dengan teman-teman baru dan kecemasan terhadap perlakuan buruk teman 

sesama narapidana dan petugas Lapas yang dibayangkan awal mereka 

sangat menyeramkan, tetapi seiring berjalannya waktu ditambah 

pengalaman sehari-hari di sana membuat narapidana merasa tidak takut 

dan khawatir walaupun harus menjalani hukuman di Lapas. 

 

Selanjutnya , permasalahan yang dialami subyek dalam lapas yaitu 

terlalu banyaknya kegiatan yang harus dijalankan. Subyek mengeluhkan 

banyaknya kegiatan walaupun kedua subyek harus bisa mengikuti dan 

menjalani. Hal tersebut dilakukan subyek dengan tujuan agar tidak 

menimbulkan permasalahan baru yang timbul. Subyek dengan padatnya 

kegiatan yang harus dijalani walaupun lelah dan capek, subyek 

menggunakan waktunya agar tidak kosong sehingga selalu mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak lapas. 

Tekanan yang dialami subyek yaitu dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Subyek merasa terbeban ketika ingat kebutuhan susu untuk 

anaknya karena subyek tidak lagi kerja dan tinggal di lapas, sedangkan 

orang tuanya sudah tidak lagi kerja. Subyek tidak ingin membebani 

keluarga untuk kebutuhan di lapas sehingga bagi subyek sangat yang sulit 

untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu contoh 

kebutuhannya adalah make up walaupun tidak dipandang oleh laki-laki 

sebagai perempuan harus tampil cantik. 
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Permasalahan selanjutnya yang dialami adalah subyek merasa 

kesepian dan kangen dengan anak dan orang tuanya. Subyek sering 

bengong pada saat sendirian, pikirannya kemana-mana bahkan subyek 

berpikiran yang nggak-nggak. Subyek selalu memikirkan anaknya dan 

subyek merasa bersalah pada anaknya. Subyek belum sempat mengurus 

anaknya karena sibuk kerja sedangkan sekarang subyek dipenjara. Subyek 

merasa kangen terhadap anaknya karena masih kecil tidak boleh diajak 

datang ke lapas. Sedangkan subyek ingin sekali ketemu dengan anaknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang mempengaruhi stres 

pada narapidana menurut Hartono (dalam Ekasari dan Ekasari, 2009, h. 

26-27) mengatakan faktor fisik, tekanan psikologis seperti hubungan 

suami-istri atau orang tua-anak, tekanan sosial ekonomi, saat seorang 

individu masuk ke dalam  Lapas,  secara  otomatis   individu tersebut 

tidak dapat mencari nafkah dan memiliki status baru di dalam masyarakat 

yaitu status sebagai narapidana. Hal serupa diungkapkan dalam penelitian 

Maitland & Sluder (dalam Sholichatun, 2011, h. 37) memberikan 

sejumlah aspek prison stress yaitu jauhnya mereka dari keluarga dan 

teman-teman, kejenuhan, perselisihan dengan sesama penghuni LAPAS, 

hilangnya kebebasan, kurangnya pemilikan-pemilikan personal, dan 

suasana yang mengganggu di LAPAS. 

Tekanan-tekanan yang menghadirkan stres pada subyek membuat 

subyek harus bisa mengendalikan stres yang terjadi pada dirinya dengan 

koping yang sesuai sehingga subyek dapat melanjutkan aktifitasnya 

kembali. Koping merupakan suatu tindakan untuk mengatasi kesukaran 

atau usaha untuk membebaskan diri dari rasa tidak enak karena stres. 

Subyek menyadari tentang stres yang dialami sehingga subyek berusaha 
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untuk  mengubah  situasi  pemasalahan  yang  dialami  agar  subyek  dapat 

menjalani sebagai narapidana dengan baik. 

Kedua subyek menggunakan koping yaitu koping tindakan 

langsung dan peredaaan atau penyeliaan. Koping tindakan langsung yang 

dgunakan, yaitu mempersiapkan diri menghadapi luka, agresi, 

penghindaran, dan apati. Sedangkan peredaan atau penyeliaan yang 

digunakan, yaitu diarahkan pada gejala dan pengalihan. 

A. Tindakan Langsung 

1. Mempersiapkan Diri adalah Menghadapi Luka yaitu Individu 

melakukan langkah aktif dan antisipasi (beraksi) untuk menghilangkan 

atau mengurangi bahaya dengan cara menempatkan diri secara 

langsung pada keadaan yang mengancam dan melakukan aksi yang 

sesuai dengan bahaya tersebut. Subyek 1 berusaha mengikuti semua 

peraturan dan kegiatan yang diadakan pihak lapas walaupun subyek 

merasa lelah. Tujuan subyek mengikuti semua aturan dan kegiatan 

agar subyek tidak mendapat masalah dikemudian hari. Disisi lain, 

subyek 1 berusaha untuk mengimbangi dan menyesuaikan dalam 

perkumpulan dari teman-teman atau tinggal bersama satu  ruangan yang 

berbeda karakter atau bermacam-macam sifat. Usaha yang dilakukan 

subyek agar tidak muncul perkelahian dalam lapas. 

Dalam lapas, Subyek 2 bekerja dengan orang (rekan) yang minta diurus 

segala keperluannya. Istilah dari subyek “nggorpak- nggorpekin” yaitu 

bekerja dengan orang. Uang atau gaji yang subyek 2 terima dikirimkan 

ke rumah untuk keperluan susu anaknya. Subyek 2 yang tidak bekerja 

lagi karena alasan majikannya pergi maka subyek 2 mengikuti 

pelatihan-pelatihan di sebuah bingker. Harapannya agar subyek  

mendapat  gaji   dari  pelatihan  yang   diikuti  setelah   bisa 
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menghasilkan kerajinan tangan. Demikian pula, subyek 3 memerlukan 

uang untuk keperluan sehari-hari, misal kebutuhan make up, peralatan 

mandi, camilan, dan subyek tidak mau menyusahkan keluarganya maka 

subyek mengatasinya dengan menjadi asistennya dari salah satu 

rekannya yang butuh bantuan (menggantikan piket contohnya piket 

menyapu dan mengepel, mencuci baju, mencuci piring) sehingga 

subyek 3 mendapatkan upah. Selain itu, subyek 3 bekerja membuat 

kerajinan tangan di sebuah bingker lapas yang sebelumnya subyek 3 

mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh lapas. 

2. Agresi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menyerang 

agen yang dinilai mengancam atau akan melukai. Agresi dilakukan 

bila individu merasa/merasa dirinya lebih kuat/berkuasa terhadap agen 

yang mengancam tersebut. Ketiga subyek melakukan perlawanan 

terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Subyek 1 merasa 

tersinggung kalau dibicarakan oleh teman-temannya sehingga 

membuat subyek menjadi marah-marah dan emosi. Subyek 1 tidak 

hanya marah pada teman yang membicarakannya melainkan subyek 

juga marah pada teman-teman yang mengesalkan  walaupun maksudnya 

bercanda dll. 

Subyek 2 memohon-mohon kepada polisi agar diberikan pasal yang 

lebih ringan karena subyek tidak mengetahui apa-apa. Bahkan subyek 

2 mengancam dan berdoa kepada polisi agar keluarganya merasakan 

seperti apa yang subyek rasakan. Subyek 3 berteriak-teriak dan 

melempari sesuatu ke polisi pada saat subyek menerima vonis 5 tahun 

penjara. Subyek 3 juga mengomel, menegur dan menasihati kepada 

temannya yang kerja piketnya sembarangan, bermain-main dan tidak 
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fokus pada kerjaannya. Selain itu, subyek mengomel kalau ada yang 

mengganggu pada saat subyek sedang menyendiri. 

3. Penghindaran (avoidance) adalah Tindakan ini bila terjadi bila agen 

yang mengancam dinilai dinilai lebih berkuasa dan berbahaya sehingga 

individu lebih memilih cara menghindari atau melarikan diri dari situasi 

yang mengancam tersebut. Ketiga subyek melakukan penghindaran 

terhadap stres yang dialami setelah terjadi penangkapan. Subyek 1 dan 

subyek 2 terus menangis karena tidak ada yang dapat dilakukan selain 

menangis. Subyek 1 menangis pada saat menerima keputusan dari 

pengadilan yang menyatakan bahwa subyek dijatuhi hukuman 5 tahun 

penjara. Selain itu subyek 1 menangis disebabkan mengalami 

kebingungan tanpa sebab yang dialami subyek. Subyek 1 memilih 

menangis daripada berteriak-teriak karena tidak ingin dianggap orang 

gila. Sedangkan subyek 2 memiliki keinginan untuk bunuh diri pada 

saat menerima keputusan dari pengadilan tetapi subyek masih mampu 

menahan diri sehingga subyek hanya meluapkan kekesalan maupun 

kekecewaan dengan cara menangis. Subyek 3 selain menangis karena 

menerima putusan dari pengadilan, subyek menangis karena merasa 

kangen pada anaknya terutama pada saat sedang menelpon 

keluarganya atau anaknya. 

 

4. Apati adalah pola orang yang putus asa. Apati dilakukan dengan cara 

individu yang bersangkutan tidak bergerak dan menerima begitu saja 

agen melukai dan tidak ada usaha apa-apa untuk melawan atau 

melarikan diri dari situasi yang mengancam tersebut. Subyek 1 dan 

subyek 3 tidak melakukan tindakan apa-apa pada saat mengalami stres. 

Subyek 1 tidak melakukan tindakan apa-apa pada saat subyek merasa 
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emosi ketika temannya membuat kesal. Subyek 3 juga tidak melakukan 

tindakan apa-apa ketika subyek 1 memiliki beban tugas dalam lapas. 

Subyek 3 tidak melakukan tindakan apa-apa pada saat keluarga yang 

diharapkan selalu mengunjungi dilapas, terutama pada saat menjalani 

sidang-sidang. Subyek hanya bergantung pada keluarganya untuk bisa 

menemani pada setiap sidangnya tetapi pada kenyataannya keluarga 

tidak dapat menghadirinya. Selain itu subyek 3 hanya diam saja pada 

saat petugas memarah-marahinya dan subyek 3 akan diam jika subyek 

menjadi pembicaraan oleh teman-teman yang tidak menyukainya. 

 

 
B. Peredaan (Palliation) 

1. Diarahkan pada gejala (Symptom directed modes) 

Koping ini digunakan bila gejala-gejala gangguan muncul dari diri 

individu, kemudian individu melakukan tindakan dengan cara 

mengurangi gangguan yang berhubungan dengan emosi-emosi yang 

disebabkan oleh tekanan atau ancaman tersebut. Subyek 1 dan subyek 

2 mengatasi stres yang dialami dengan mengarahkan pada gejala. 

Subyek 1 selalu melakukan doa agar merasa tenang ketika subyek 

berhadapan dengan para polisi yang menangani kasus narkoba. Subyek 

selalu berdoa karena subyek merasa deg-degan, gugup maupun 

bingung ketika berhadapan sama orang yang tidak dikenal yaitu 

kepada polisi. Hanya satu-satunya berdoa yang dapat dilakukan oleh 

subyek untuk mengatasi stres yang dialami. Selain itu, subyek 1 

menggunakan koping ini ketika subyek berhadapan kegiatan yang 

sangat padat. Mengikuti kegiatan di lapas sangat melelahkan, namun 

subyek 1 selalu bersabar dan bersabar untuk menjalani kegiatan di 



	

110	
	

 

 

 

 

lapas. Selain itu, koping ini digunakan oleh subyek untuk mengatasi 

kerinduan terhadap  merokok  sehingga  subyek  1  mencoba  bersabar 

untuk tidak merokok. 

Sedangkan subyek 2 rajin sholat yang sebelumnya tidak pernah sholat 

dalam menjalani masa tahanan 5 tahun agar subyek 2 lebih tabah dan 

kuat menghadapi masalah yang sedang menimpanya. Selain itu subyek 

melakukan sholat dan doa ketika subyek merasa kangen terhadap anak 

dan orang tua agar diberikan keselamatan. Bahkan subyek 2 meminta 

doa kepada ibunya agar lebih kuat menjalani masa tahanan di lapas. 

2. Pengalihan (Displacement) 

Yaitu memindahkan reaksi dari obyek yang mengancam ke obyek 

yang lain karena obyek yang asli tidak ada atau berbahaya bila diagresi 

secara langsung. Ketiga subyek memiliki kesamaan koping yang 

digunakan untuk mengatasi stres yang dialami. Disisi lain, subyek 1 ini 

menggunakan koping dengan menulis apa yang ingin ditulis dan 

Subyek 1 juga mendengarkan lagu-lagu atau siaran dari radio yang 

dimiliki. Selain itu, subyek 1 mengalihkan stresnya dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang ada dan melakukan aktifitas terus-menerus agar 

waktunya tidak kosong. Sedangkan subyek 2 menggunakan koping ini 

dengan menonton tv terutama pada malam hari. Selain itu subyek 

mengajak untuk mengobrol temannya ketika subyek mulai kepikiran 

keluarganya dan demikian pula Subyek 3 menggunakan koping ini 

dengan menelpon keluarganya ketika merasa kangen pada 

keluarganya.. menggunakan koping ini ketika subyek kepikiran rumah 

yaitu kepikiran orang tua maupun anaknya, yaitu dengan 

mendengarkan   musik.   Selain   mendengarkan   musik,   subyek   3 
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menelpon ke rumah atau menelpon teman serta mencari teman untuk 

mencurahkan isi hatinya. 

Pada ketiga subyek memiliki persamaan dan perbedaan dalam 

memilih koping yang sesuai dengan diri mereka. Hal ini dapat 

ditemukan pada tiga subyek yang telah diteliti. Persamaan yang 

dimiliki oleh ketiga subyek yaitu ketiganya seorang perempuan yang 

pernah menikah dan masing-masing memiliki anak balita. Hal yang 

lain yang membuat mereka memiliki koping yang sama yaitu 

pendidikan subyek yang tidak tinggi sehingga membuat perekonomian 

mereka tidak tercukupi dan membuat tekanan. Permasalahan ekonomi 

tersebut membuat mereka terjerumus dalam masalah narkoba. Ketiga 

subyek merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab 

keluarganya terutama pada anaknya. Ketiga subyek memiliki 

kesamaan masa tahanan yaitu mereka menjalani masa tahanan selama 5 

tahun. 

Ketiga subyek memiliki rentang usia yang tidak jauh yaitu subyek 1 

berusia 28 tahun, subyek 2 berusia 22 tahun, dan subyek 3 berusia 21 

tahun. Perbedaan ketiga subyek lain yaitu pekerjaan subyek 1 dan 

subyek 2 sebagai elsi (pemandu karaoke), sedangkan subyek 3 sebagai 

pelayan rumah makan. Perbedaan selanjutnya, subyek 1 dan subyek 3 

tidak tinggal bersama orang tua atau sudah tidak memiliki orang tua 

sedangkan subyek 2 masih tinggal bersama dengan orang tuanya. 

Adapun kelemahan yang ada di penelitian ini, antara lain : 

1) Dalam pemilihan subyek di dalam Lapas, peneliti hanya menerima 

subyek penelitian yang dipilihkan oleh pihak Lapas. Peneliti tidak 

memiliki kewenangan untuk memilih sesuai yang diharapkan 

dalam penelitian. 
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2) Pemahaman yang kurang peneliti akan tentang stres dan koping 

stres pada narapidana perempuan di lapas. 

3) Kurangnya penguasaan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada 

subyek sehingga tidak mendapat jawaban yang tepat. 

4) Tempat penelitian yang kurang nyaman  bagi peneliti dan subyek 

sehingga hasil yang diperoleh mengalami kurang maksimal. 

 

 

 

Tabel 12 

Intensitas Kemunculan Tema Keseluruhan  Subyek

 Tindakan Langsung Penyeleiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

+ : Intensias Lemah 
++ : Intensitas Sedang 
+++ : Intensitas Tinggi 
- : Tidak ada Intensitas 

 

 

 

 

 

No
. 

L.1 L.
2 

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

P.3 

1 ++
+ 

++ ++
+ 

++ ++
+ 

- +++ 

2 - - ++
+ 

++ ++
+ 

++ +++ 

3 ++
+ 

++ ++
+ 

+++ - - +++ 
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Keterangan 

L.1 : Mempersiapkan diri untuk menghadapi luka 
L.2 : Agresi 
L.3 : Penghindaran (avoidance) 
L.4 : Apati 
P.1 : Diarahkan pada gejala (Symptom directed modes) 
P.2 : Identifikasi 
P.3 : Pengalihan (Displacement) 
P.4 : Represi 
P.5 : Deniel 
P.6 : Reaksi Formasi 
P.7 : Proyeksi 

	

	

P.8 : Rasionalisasi/Intelektualisasi 
P.9 : Sublimasi 

 

 

 

Tabel	13	

Matrik keseluruhan Tema Subyek 1-3 

 

 

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

L.1 	 	 	 +++ +++ 	 +++ 

L.2 	 	 +++ 	 	 	 	

L.3 	 	 	 	 +++ 	 	

L.4 	 	 	 	 +++ 	 	

P.1 	 	 	 	 	 	 	

P.2 	 	 	 	 	 	 	

P.3 	 	 	 	 	 	 	
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Bagan 5 

Dinamika Stres dan Koping Stres Narapidana secara Keseluruhan 

Faktoryang mempengaruhi 

srres: 

I. Faktor Pribadi, terdiri dari 
Unsur Jnte!ekrual, Unsur 
Motivasi, dan Unsur 
Kepribadian 

2. Faktor Situasi, Terdiri dari 
K.eadaan Mendesak, 
perubahan hid up, 
ketidakjelasan, dan tingkat 
keinginan. 

Faktor-faktor Koping Stres: 

I. Kesehatan Fisik 
2. Keyakinan atau 

pandangan positif 
3. Keterampilan 

memecahkan 
masalah 

4. Keterampilan sosial 
5. Dukungan sosial 
6. Materi 

Narapidana 

Faktor Eksternal: 

1. Menjalani pemeriksaan (faktor situasi) 
2. Menghadapi putusan sidang (faktor situasi) 
3. Menerima putusan sidang (faktor situasi) 
4. Berkumpul dengan orang berbeda karakter (faktor situasi) 
5. Menjalani tugas dan kegiatan (faktor pribadi) 

!=aktor Internal: 

1. Merasa kesepian, dan kangen keluarga (faktor pribadi) 
2. Memenuhi kebutuhan (Faktorsituasi) 

> Stress 

Distress, Stress Positif 

> Pemilihan Koping Stres 

Tindakan langsung: 

Mempersiapkan diri untuk 
menghadapi Iuka.: 

- Menaati dan menjalankan 
peraturan 

_ Bekerja untuk temannya. 
_ Mengikuti pekatihan-pelatihan di 

Lapas 

Agresi 

_ Marah-marah pada temannya. 
- Melempari dan mengancam polisi 
_ Menggerutu 

Penghidaran 

- Subyek menangis menghadapi 
kenyataan. 

- Subyek berkeinginan bun uh diri 

Apati 

- Subyek tidak melakukan apa-apa 
pada saat petugas marah-marah 

- Memiliki beban tugas dalam La pas 

1. Diarahkan pada 
gejala 

# Subyek melakukan 
doa, sholat, dzikir, 
bersabar, 

2. Pengalihan. 

- Subyek mengikuti 
kegiatan-:--:egiatan 

- Subye'· r -: ~nyanyi, 
menulis, 
mendengarkan 
radio, menonton 
tv 

- Subyek menelpon 
keluar. 


