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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

      Orientasi kancah penelitian dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan 

untuk mengetahui kesesuaian karakteristik subjek penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara emotion focused coping dan 

makna hidup dengan psychological well being pada narapidana. Secara 

khusus penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I 

Kedungpane Semarang. Lembaga pemasyarakatan kelas I Kedungpane 

Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang 

pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga 

Pemasyarakatan kelas I Kedungpane memiliki visi  yaitu pulihnya 

kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan 

pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan 

YME. Selain itu, fungsi dari Lapas kelas I Kedungpane adalah 

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi 

secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali 

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab 

(lpkedungpane, 2016). 
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Guna mewujudkan visi dan melaksanakan fungsi dengan baik pihak 

lapas kelas I Kedungpane melakukan pembinaan pada warga binaan 

dengan cara meningkatkan kualitas warga binaan. Kualitas warga binaan 

yang ditingkatkan melalui pembinaan meliputi 1) kualitas ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2) kualitas intelektual 3) kualitas sikap 

dan perilaku 4) kualitas profesionalisme/keterampilan 4) kualitas 

kesehatan jasmani dan rohani. 

      Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan berjumlah 1.158 orang, 

yang terdiri dari 479 tahanan dan 679 narapidana. Jumlah yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 323 orang yang memiliki 

masa tahanan diatas 5 tahun. Beberapa fasilitas penunjang dalam 

melaksanakan pembinaan yang dimiliki lapas kelas I Kedungpane antara 

lain lapangan olahraga, tempat ibadah, ruang komputer, alat-alat 

kesenian, ruang kesehatan, ruang jahit dan sablon, gerobak kuliner, dan 

tempat pencucian mobil. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh lapas 

kelas I Kedungpane merupakan wadah pengembangan kualitas warga 

binaan.  

      Penentuan kancah penelitian ini didasarkan atas beberapa 

pertimbangan antara lain: 

1) Terdapat permasalahan dalam penurunan psychological well-

being 

2) Lapas kelas I Kedungpane merupakan lapas terbesar di 

Semarang yang memiliki jumlah warga binaan yang bervariasi 
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3) Adanya ijin dari pihak Kementrian Hukum dan HAM RI Kanwil 

Jawa Tengah   

  

B. Persiapan Pengumpulan Data 

      Persiapan pengumpulan data ini dilakukan dengan permohonan 

ijin terhadap instansi terkait, wawancara dan observasi awal serta 

pembuatan alat ukur penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga alat 

ukur yaitu skala emotion focused coping, skala makna hidup dan skala 

psychological well-being.   

1. Permohonan Ijin Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melalui surat pengantar 

dari Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang dengan nomor surat 

667/A.7.04/MP/VIII/2016 meminta perijinan penelitian kepada 

kepala divisi pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI. Selama kurang lebih 4 minggu akhirnya surat ijin 

penelitian dengan nomor  W13.PK.01.04.01-1217 diberikan. Surat 

ijin kemudian ditujukan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Semarang sebagai bukti bahwa pihak Kementrian Hukum 

dan HAM RI memberikan ijin.  

2. Penyusunan Alat Ukur  

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yaitu skala emotion 

focused coping, skala makna hidup dan skala psychological well- 
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being.  Penyusunan alat ukur penelitian didasarkan atas bentuk 

atau  dimensi dari masing-masing variabel.  

a) Skala Emotion Focused Coping 

Skala emotion focused coping terdiri dari 20 item pernyataan 

yang disusun berdasarkan 5 bentuk emotion focused coping 

(Carver,1989) yaitu denial, acceptance, positive 

reinterpretation, turning to religion,  dan emotion social support. 

Berikut merupakan sebaran item pada skala emotion focused 

coping :  

Tabel 4 sebaran item pada skala emotion focused coping 

Bentuk-bentuk  Jumlah 
item  Favorable Unvaforable 

Denial  1, 11, 16 6 4 
Acceptance 2, 12, 17 7 4 
Positive reinterpretation 3, 8, 13 18 4 
Turning to religion 4, 9, 14 19 4 
Emotion social support 10, 15 5, 20 4 

Total 14 6 20 

 

b) Skala Makna Hidup 

Skala makna hidup terdiri dari 18 item pernyataan yang disusun 

berdasarkan 3 komponen dari makna hidup yaitu kebebasan 

berkehendak, kehendak hidup bermakna, dan makna hidup.  
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Tabel 5 sebaran item pada skala makna hidup 

Komponen  Aitem Jumlah 
Item 

 Favorable Unfavorable  

Kebebasan 
berkehendak 

1, 7, 10 4,13, 16 6 

Kehendak 
hidup bermakna  

2, 5, 8 11, 14, 17 6 

Makna hidup  9, 12, 18 3, 6, 15 6 

Total 9 9 18 

 

a) Skala Psychological Well-being   

Pengukuran psychological well-being terdiri dari 18 aitem 

disusun menggunakan dimensi-dimensi dari psychological well-

being yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang 

lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan 

pertumbuhan pribadi.  

Tabel 6 Sebaran item skala psychological well-being 

Dimensi  Jumlah 
Aitem 

 Favorable Unfavorable  

Penerimaan diri  1, 13 7 3 
Hubungan positif 
dengan orang 
lain 

2 8, 14 3 

Otonomi 3 9, 15 3 
Penguasaan 
lingkungan  

16 4, 10 3 

Tujuan hidup 11 5, 17 3 
Pertumbuhan 
pribadi  

6 12, 18 3 

Total  7 11 18 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data  

      Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 Juli – 02 Agustus 2017. 

Pengambilan data diawali dengan pengambilan data try out yang 

berjumlah 30 narapidana untuk dilakukan pengujian validitas, dan 

reliabilitas alat ukur. Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian,  peneliti 

mencari sampel penelitian menggunakan metode kuota. Dalam 

pelaksanaannya, pertama-tama peneliti meminta database kepada 

petugas mengenai jumlah narapidana yang mendapat vonis hukuman 

diatas lima tahun. Jumlah yang terdaftar adalah sebanyak 323 dan 

kemudian dihitung menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis 10% 

maka di dapat 77 subjek.  

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat ukur  

      Pengujian validitas pertama kali dilakukan dengan pemeriksaan para 

ahli yaitu pembimbing pertama dan kedua, setelah itu alat ukur dianalisis 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment dengan koefisien 

validasi ≥ 0,3. Item skala yang memiliki koefisien validitas ≥ 0,3 

menunjukkan bahwa item tersebut telah memenuhi kriteria validitas dan 

dinyatakan layak untuk mengukur variabel yang diteliti.  

      Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbrach. Angka reliabilitas berada dalam rentang 0 sampai dengan 

1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti 

semakin tinggi reliabilitas, begitupun sebaliknya (Azwar, 2010).  
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1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Emotion Focused Coping 

      Skala emotion focused coping dalam penelitian ini terdiri dari 20 

item pernyataan dan setelah dilakukan pengujian validitas maka 

diketahui terdapat 5 (lima) item yang tidak memenuhi kriteria 

validitas item yang telah ditentukan sebelumnya (≥ 0,3) sehingga 

tidak disertakan dalam pengujian asumsi maupun pengujian 

hipotesis. Hasil pengujian validitas pada skala emotion focused 

coping  menunjukkan koefisien validitas item berkisar antara 0,357 

– 0,558. Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skala emotion 

focused coping berada pada skor 0,805. Hasil ini menunjukkan 

bahwa skala emotion focused coping yang digunakan reliabel.  

 

Tabel 7 Sebaran item valid dan gugur pada skala emotion 
focused coping 

Bentuk-bentuk  Valid  Gugur 

Favorable Unvaforable 

Denial  1, 11*, 16* 6* 1 3 
Acceptance 2, 12, 17 7 4 0 
Positive 
Reinterpretation 

3*, 8*, 13 18 2 2 

Turning to religion 4, 9, 14 19 4 0 
Emotion social 
support 

10, 15 5, 20 4 0 

Total 14 6 15 5 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Makna Hidup 

      Berdasarkan hasil pengujian Validitas pada skala makna hidup 

diketahui dari total item berjumlah 18 terdapat 6 (enam) item yang 

tidak memenuhi kriteria validitas (≥ 0,3). Pengujian asumsi dan 

pengujian hipotesis menggunakan 12 item yang memenuhi kriteria 

validitas. Koefisien validitas skala makna hidup berkisar antara 

0,348 - 0,801 , dengan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

sebesar 0,826. Hasil ini menunjukkan bahwa skala makna hidup 

yang digunakan dalam penelitian ini layak mengukur variabel 

penelitian. 

 

Tabel 8 Sebaran item valid dan gugur pada skala makna hidup 

Komponen  Item Valid Gugur 

 Favorable Unfavorable   

Kebebasan 
berkehendak 

1, 7, 10 4,13, 16* 5 1 

Kehendak 
hidup bermakna  

2, 5*, 8* 11, 14, 17 4 2 

Makna hidup  9*, 12*, 18 3*, 6, 15 3 3 

Total 9 9 12 6 

 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Psychological Well-Being  

       Pada pengujian validitas yang dilakukan pada skala 

psychological well-being diketahui bahwa terdapat 4 (Empat) item 

yang tidak memenuhi kriteria validitas yang mempunyai skor kurang 

dari 0,3. Pengujian asumsi dan pengujian hipotesis menggunakan 

15 item yang memenuhi kriteria validitas. Koefisien validitas skala 
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psychological well-being berkisar antara 0,311 - 0,613, dengan 

koefisien reliabilitas 0,853. Hasil ini menunjukkan bahwa skala 

psychological well-being layak digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian. 

Tabel 9 Sebaran item valid dan gugur pada skala psychological 
well-being 

Dimensi  Valid Gugur 
 Favorable Unfavorable   

Penerimaan diri  1*, 13 7 2 1 
Hubungan positif dengan 
orang lain 

2* 8, 14 2 1 

Otonomi 3 9, 15 3 0 
Penguasaan lingkungan  16 4, 10 3 0 
Tujuan hidup 11 5*, 17* 1 2 
Pertumbuhan pribadi  6 12, 18 3 0 

Total  7 11 14 4 

 

      Setelah uji validitas alat ukur, maka kemudian masing-masing alat 

ukur diperbarui penomoran aitem. Alat ukur yang telah diperbaiki 

kemudian digunakan untuk mengumpulkan data dan hasil data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D.  

 

E. Uji Asumsi  

1. Uji Normalitas  

      Uji normalitas dilakukan guna mengetahui apakah data 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan 

sebelum melakukan analisis data. Uji normalitas data penelitian ini 

menggunakan uji One Sample Kolmogrov Smirnov Test, dengan 

alat bantu program komputer Statistical Packages for Social 
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Sciences (SPSS) for Window versi 16.00. Berdasarkan hasil uji 

normalitas pada ketiga variabel penelitian didapatkan hasil sebagai 

berikut: Uji normalitas data variabel emotion focused coping 

menunjukkan nilai K-S Z = 0,853 dengan signifikansi sebesar 0,460 

(p>0,05). Uji normalitas data variabel makna hidup mendapatkan 

hasil nilai K-S Z = 0,950 dengan signifikansi sebesar 0,327 

(p>0,05). Selanjutnya, hasil uji normalitas pada variabel 

psychological well-being menunjukkan nilai K-S Z= 1,279 dengan 

signifikansi sebesar 0,076 (p>0,05). Karena nilai signifikansi ketiga 

data variabel > 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa ketiga data 

yang diuji pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian 

normalitas data penelitian selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E mengenai uji asumsi.  

 

2. Uji Linearitas 

      Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang linear antar variabel. Uji linearitas hubungan antara 

variabel emotion focused coping dengan variabel psychological 

well-being mendapatkan Flinear = 43,268 dengan tingkat signifikansi 

p=0,000 (p<0,05). Variabel makna hidup dengan variabel 

psychological well-being mendapatkan hasil Flinear = 57,032  dengan 

tingkat signifikansi p = 0,000 ( p< 0,05). Hasil ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara kedua variabel bebas terhadap variabel 
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tergantung  adalah linear. Hasil pengujian linearitas data penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E mengenai uji asumsi.  

3. Uji Multikolinearitas  

      Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada 

korelasi antar variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan pada 

uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF 

(variance inflation factor). Apabila nilai VIF>10 maka artinya terjadi 

multikolinearitas terhadap data yang diuji. Hasil pengujian 

multikolinearitas didapatkan hasil sebesar 1.298 atau <10 maka 

artinya tidak terjadi multikolineritas terhadap data yang diuji.  

F. Uji Hipotesis  

1. Hipotesis Mayor 

      Hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

ada hubungan antara emotion focused coping (X1) dan makna 

hidup (X2) dengan psychological well-being (Y) pada narapidana di 

lapas kelas I Kedungpane. Pengujian hipotesis mayor 

menggunakan teknik analisis regresi dua prediktor dengan 

bantuan program komputer Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Window versi 16.00. berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh hasil nilai R sebesar 0,728 dan nilai F 

sebesar 41,766 dengan p<0,01. Hasil perhitungan ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara emotion 
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focused coping (X1) dan makna hidup (X2) dengan psychological 

well-being (Y).  

      Hasil lain yang diperoleh dari analisis data ini adalah nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,518 atau 51,8%. Hal ini berarti 

bahwa presentasi sumbangan efektif emotion focused coping dan 

makna hidup terhadap psychological well-being sebesar 51,8% 

dan sisanya sebesar 48,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya.   

      Persamaan garis regresi  yaitu Y=-20,170+0,510X1+0,738X2.  

Artinya jika emotion focused coping (X1) dan makna hidup(X2) 

meningkat maka akan berpengaruh pada peningkatan 

psychological well-being. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran F.  

2. Hipotesis Minor 

      Hipotesis minor yang pertama adalah ada hubungan positif 

antara emotion focused coping dengan psychological well-being 

pada narapidana di lapas kelas I Kedungpane Semarang, dimana 

semakin tinggi emotion focused coping maka semakin tinggi pula 

psychological well-being, begitu sebaliknya. Berdasarkan hasil 

analisis hubungan antar variabel emotion focused coping dengan 

psychological well-being diketahui bahwa nilai rx1y=0,584 dengan 

signifikansi 0,000 (p<0,01). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

tersebut adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

emotion focused coping dengan psychological well-being pada 
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narapidana di lapas kelas I Kedungpane Semarang, sehingga 

hipotesis minor pertama yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima.  

      Hipotesis minor yang kedua adalah ada hubungan positif antara 

makna hidup dengan psychological well-being pada narapidana di 

lapas kelas I Kedungpane Semarang, dimana semakin tinggi 

makna hidup maka semakin tinggi pula psychological well-being, 

begitu sebaliknya.  Berdasarkan hasil analisis hubungan antar 

variabel makna hidup dengan psychological well-being diketahui 

bahwa nilai rx2y=0,662 dengan signifikansi 0,000 (p<0,01). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tersebut adalah ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara makna hidup 

dengan psychological well-being pada narapidana di lapas kelas I 

Kedungpane Semarang, sehingga hipotesis minor kedua yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran F.   

 

G. Pembahasan  

      Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian, diperoleh hasil 

bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian yaitu ada 

hubungan antara emotion focused coping dan makna hidup dengan 

psychological well-being pada narapidana Lapas Kelas I Semarang 

diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi R sebesar 
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0,728 dan nilai F sebesar 41,766 dengan p<0,01. Sumbangan efektif 

kedua prediktor diketahui adalah sebesar 51,8%. Hal ini berarti bahwa 

sumbangan persentase sumbangan efektif emotion focused coping dan 

makna hidup terhadap munculnya psychological well-being sebesar 

51,8% dan sisanya sebesar 48,2% dipengaruhi faktor-faktor lainnya.  

      Faktor-faktor tersebut misalnya kondisi kepribadian (Hutapea, 2011) 

jenis kelamin, dukungan sosial, religiusitas (Andini, 2015). Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudianto (2011) bahwa narapidana 

pada umumnya memiliki gambaran psychological well-being yang 

berbeda-beda tergantung pada kemampuannya dalam beradaptasi 

dengan lingkungan. Selanjutnya masing-masing prediktor akan dibahas 

secara rinci karena memiliki pengaruh yang bervariasi dalam memprediksi 

psychological well-being. 

      Analisis hipotesis minor yang pertama memperlihatkan emotion 

focused coping memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan 

psychological well-being, dengan nilai rx1y=0,584 dengan p<0,01. Hal ini 

berarti semakin tinggi emotion focused coping yang dilakukan narapidana 

maka semakin tinggi pula kecenderungan psychological well-being, 

begitupun sebaliknya. Analisis hipotesis kedua memperlihatkan bahwa 

makna hidup mrmiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan 

psychological well-being, dengan nilai rx2y=0,662 dengan p<0,01. Artinya 

semakin tinggi makna hidup yang dimiliki narapidana maka semakin tinggi 

pula kecenderungan psychological well-being, begitupun sebaliknya.  
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      Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini 

psychological well-being pada narapidana kelas I Semarang memiliki 

kategori sedang. Kategori tersebut dilihat dengan cara menghitung mean 

hipotetik (Mh)=35 dan mean empirik (Me)=29,79 dengan standar deviasi 

hipotetik (SDh)=7. Kehidupan di penjara cenderung membuat para 

narapidana mengalami kejadian yang penuh dengan tekanan hingga 

akhirnya memengaruhi psychological well-being yang dimilikinya (Pratiwi 

& Utami, 2011).   

      Pratama (2016) menyatakan bahwa narapidana yang memiliki 

psychological well-being yang rendah ditandai dengan memiliki hubungan 

yang buruk dengan orang lain, mudah merasa cemas dan depresi. Pratiwi 

& Utami (2011) mengungkap hal senada bahwa rendahnya psychology 

well-being dapat  memunculkan perasaan tidak mampu sehingga akan 

menghambat narapidana dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki, 

menurunkan kualitas hidup.  

      Rendahnya Psychological well-being yang dimiliki oleh para 

narapidana merupakan akibat proses pemenjaraan. Anindita dan Dahlan 

(2008) menyatakan bahwa selama menjalani kehidupan muncul beberapa 

permasalahan yakni 1) merasa asing dan tidak nyaman  2) merasa 

kehilangan kebebasan 3) merasa cemas dan takut 4) menghadapi 

berbagai permasalahan di penjara 5) merasa ketidakadilan 6) merasa 

diasingkan oleh keluarga 7) merasakan kebosanan 8) mengalami frustrasi 

karena kebutuhan seksual tidak terpenuhi. 
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      Lebih lanjut Pratama (2016) menyatakan bahwa narapidana yang 

memiliki gambaran psychological well-being adalah yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan, memiliki hubungan sosial yang baik, 

memiliki harapan hidup, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mampu 

mengatasi stres sehingga mampu menciptakan keadaan yang sesuai 

dengan kondisi jiwanya. Hal ini dijelaskan bahwa individu yang mampu 

mengendalikan situasi di luar dirinya mempunyai tingkat psychological 

well-being yang tinggi dibandingkan individu yang tidak dapat 

mengendalikan situasi di luar dirinya (Robinson dalam Malika, 2008).     

      Cara narapidana dalam mengendalikan tekanan-tekanan yang muncul 

akibat pemenjaraan adalah dengan menggunakan berbagai strategi 

coping. Dampak dari stres atau tekanan dapat menyasar pada fisik dan 

pskologis. individu yang tidak dapat mengelola perasaan tertekan dapat 

saja mengalami permasalahan fisik seperti tekanan darah tinggi/rendah, 

pencernaan, dan susah tidur (Siswanto, 2007). Pada psikologis individu 

dapat mengalami masalah kesehatan mental seperti akan menjadi mudah 

cemas, khawatir, depresi dan permasalahan pada psychological well-

being (Lazarus & Folkman, 1984).    

      Pada umumnya, para narapidana hanya mampu meredam emosi 

negatif yang muncul akibat stres tanpa menyelesaikan permasalahannya. 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki narapidana dan 

ketersediaan fasilitas yang diberikan oleh pihak Lapas (Lena, 2014). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sholichatun (2011) bahwa para anak didik 

yang tinggal di lapas cenderung menggunakan usaha coping yang bersifat 

emosi (emotion focused coping) dengan strategi kognitif dan perilaku.  

      Lena (2014) menjelaskan bahwa lengkapnya fasilitas yang dimiliki 

oleh lapas menjadi salah satu penyebab seorang narapidana melakukan 

coping yang bersifat emosi (emotion focused coping). Para narapidana 

yang sedang tertekan dengan masalahnya lebih memilih untuk 

mengalihkannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan fisik seperti 

olahraga, membuat kerajinan, beribadah, mendengarkan musik. Hal ini 

dilakukan agar kondisi emosi para narapidana stabil dan tidak meluap-

luap. Lena juga menjelaskan bahwa emotion focused coping mempunyai 

peranan yang cukup besar pada psychological well-being yakni sebesar 

54,4%. Emotion focused coping memiliki peranan yang signifikan terhadap 

dimensi hubungan positif dengan orang lain dan penguasaan lingkungan. 

Dimensi hubungan positif dengan orang lain secara signifikan terpengaruh 

karena diketahui bahwa anak didik di lapas cenderung menceritakan 

masalahnya kepada orang lain sehingga dapat mengembangkan 

hubungan positif dengan orang lain. Berbagi cerita kepada orang lain 

merupakan bentuk emotion focused coping yaitu seeking social support.     

      Berdasarkan hasil analisis dengan Mh=37,5 Me=43,45 dan SDh=7,5, 

maka emotion focused coping pada penelitian ini memiliki kategori 

sedang. Kecenderungan individu menggunakan dua coping pada satu 
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situasi sehingga  individu tidak akan terus-menerus menggunakan salah 

satu coping, hal ini karena coping akan efektif jika digunakan sesuai 

dengan permasalahannya (Lazarus & Folkman, 1984).    

      Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan penelitian 

sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa emotion focused coping yang digunakan oleh narapidana 

memengaruhi psychological well-being pada narapidana. Hubungan yang 

dapat dijelaskan adalah hubungan positif antara kedua variabel tersebut 

atau dengan kata lain, semakin tinggi emotion focused coping dilakukan 

maka semakin tinggi pula psychological well-being, begitupun sebaliknya.    

      Selain dipengaruhi oleh kondisi emosional, psychological well-being 

juga dipengaruhi oleh bagaimana individu memaknai hidupnya. Hiboran 

(2014) menyatakan bahwa makna hidup mempunyai pengaruh terhadap 

psychological well-being pada siswa SMA. Siswa SMA yang melakukan 

kegiatan yang lebih bermakna cenderung memiliki tujuan hidup. Hal ini 

disebabkan oleh setiap pengalaman yang dihayati dan dimaknai 

memberikan pedoman hidup sehingga membuat hidup lebih terarah.  

       Anindita dan Dahlan (2008) menjelaskan bahwa narapidana yang 

mampu menghayati dan memaknai pengalamannya selama berada di 

lapas akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Narapidana juga mampu mengambil hikmah dari setiap kegiatan yang 
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dilakukannya, sehingga narapidana lebih mampu untuk menerima dirinya 

sendiri dan mengalami pertumbuhan pribadi menjadi lebih baik.  

       Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fatwa (2010) mengenai 

makna hidup bagi narapidana yang di vonis seumur hidup menghasilkan 

bahwa setiap individu membutuhkan waktu untuk mampu memaknai 

hidupnya. Narapidana yang mampu memaknai setiap pengalamannya 

menjalani kehidupan dipenjara dengan menikmati kesenangan dengan 

cara melakukan aktivitas-aktivitas yang disenanginya.      

      Alandente, Martines & Lozano (2013) melakukan penelitian mengenai 

peran makna hidup terhadap psychological well-being pada mahasiswa 

Spanyol. Penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa makna hidup 

berpengaruh 50% terhadap global psychological well-being dan dimensi 

penerimaan diri, lebih dari 40% berpengaruh terhadap dimensi tujuan 

hidup dan penguasaan lingkungan, serta 29% pada dimensi pertumbuhan 

pribadi. Makna hidup mampu memunculkan motivasi individu untuk 

mencapai eksistensi dan penghargaan yang mempunyai kaitan  erat 

terhadap tujuan hidup,  tanggung jawab dan mengontrol  kehidupannya 

(penguasaan lingkungan)  serta self-realization (pertumbuhan pribadi). 

       Berdasarkan hasil analisis dengan Mh=30 Me=37,69 dan SDh=6, 

maka makna hidup pada penelitian ini memiliki kategori Tinggi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Fatwa (2010) mengenai makna hidup pada 

narapidana yang mendapat vonis seumur hidup menunjukkan bahwa 
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meskipun narapidana tidak dapat menerima keadaan tersebut namun 

mereka mulai mencoba mengambil makna atas ujian yang diberikan 

Tuhan YME dan melakukan kegiatan yang disenangi oleh para 

narapidana.   

      Hasil analisis tambahan dari penelitian ini adalah bahwa usia 

narapidana yang berkisar antara 19-60 tahun tidak mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan psycholological well-being nilai koefisien yang 

didapat adalah r=0,025 dengan signifikansi 0,827 (p<0,01). Hasil ini tidak 

sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa usia merupakan faktor dari 

psychological well-being. Hal ini dapat disebabkan oleh subjek penelitian 

yang dipakai pada penelitian ini memiliki kriteria khusus.   

      Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan penelitian 

sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa makna hidup yang digunakan oleh narapidana memeranguhi 

psychological well-being pada narapidana. Hubungan yang dapat 

dijelaskan adalah hubungan positif antara kedua variabel tersebut atau 

dengan kata lain, semakin tinggi makna hidup dilakukan maka semakin 

tinggi pula psychological well-being, begitupun sebaliknya. 

 

 

 




