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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui stres pada 

narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIA Semarang. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah 

menentukan kancah penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat 

mengumpulkan informasi secara langsung sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyrakatan 

Perempuan Kelas IIA Semarang dengan mengambil beberapa 

narapidana yang bersedia menjadi subyek penelitian. 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tersebut merupakan 

satu-satunya lembaga yang membina narapidana perempuan di Kota 

Semarang. Alasan peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan ini 

karena lembaga ini sebagai tempat pembinaan narapidana 

perempuan dan memudahkan penelitian dengan lokasi yang tidak 

jauh dari tempat peneliti, sehingga peneliti dapat mengumpulkan 

data sesuai waktu yang ditentukan oleh Kementrian Hukum dan 

HAM  Jawa Tengah. Langkah awal dalam menentukan subyek 

penelitian yaitu dengan menentukan beberapa kriteria yang menjadi 

panduan penelitian. Setelah menentukan kriteria, peneliti meminta 

surat pengantar penelitian dari Fakultas, lalu diajukan ke kantor 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengurus izin 

ke Lembaga Pemasyarakatan. Setelah mendapat izin, peneliti dibantu 
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petugas Lapas mencari tiga narapidana yang bersedia menjadi 

subyek penelitian dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.  

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

1. Survey 

Peneliti terlebih dahulu melakukan survey pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang serta melihat keadaan dan 

kondisi lingkungan, sehingga peneliti memiliki gambaran apa 

saja yang dapat digali dalam wawancara. Selama penelitian, 

peneliti menyiapkan surat kesedian untuk menjadi subyek 

penelitian, sehingga subyek tidak merasa terpaksa dalam 

memberikan informasi. Segala bentuk tanggapan subyek akan 

dirahasiakan oleh peneliti. 

2. Wawancara Awal 

Wawancara awal memiliki tujuan untuk memperkenalkan diri 

serta menyampaikan maksud tujuan kepada subyek tentang 

wawancara yang dilakukan, serta membicarakan ketersediaan 

subyek dalam berbagi cerita yang dialami selama ini. 

3. Perizinan kepada Subyek 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus surat 

permintaan izin kepada Falkutas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan Nomor: 3140/B.7.3/FP/VII/2018 tanggal 

19 Juli 2018 umtuk ditujukan ke Kepala Kementrian Hukum dan 
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HAM Jawa Tengah. Peneliti mendapatkan surat izin penelitian di 

Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dari Kementrian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah dengan Nomor: W.13.PK.01.04.01-965 

tanggal 31 Juli 2018. Setelah mendapat izin, peneliti membuat 

surat kesediaan menjadi subyek agar subyek tidak merasa 

keberatan dalam pengumpulan data yang dilakukan. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 – 

14 Agustus 2018 dengan subyek berjumlah tiga orang. Tempat 

bertemu peneliti dan subyek ditentukan oleh Kepala BIMPAS yaitu 

di salah satu ruang kerja yang kebetulan tidak sedang digunakan. 

Pelaksanaan obeservasi dilakukan pada saat berjalannya wawancara. 

Wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali hingga 

mendapatkan semua data yang dibutuhkan peneliti. Selama 

wawancara, peneliti menggunakan alat bantu audio recorder untuk 

merekam tiap jawaban subyek.  

 

Tabel 1 

Jadwal Pertemuan dengan Subyek 

No Inisial Tanggal Waktu Lokasi Pengambilan Data 

1 SC 02 Agustus 2018 

06 Agustus 2018 

09 Agustus 2018 

13 Agustus 2018 

10.00 – 10.30 

10.00 – 11.00 

10.00 – 11.00 

10.00 – 11.30 

Lapas 

Lapas 

Lapas 

Lapas 

Membangun raport 

Wawancara & Observasi 

Wawancara & Observasi 

Wawancara & Observasi 
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2 TR 02 Agustus 2018 

06 Agustus 2018 

09 Agustus 2018 

13 Agustus 2018 

10.35 – 11.10 

11.05 – 12.00 

11.00 – 12.00 

13.00 – 14.30 

Lapas 

Lapas 

Lapas 

Lapas 

Membangun raport 

Wawancara & Observasi 

Wawancara & Observasi 

Wawancara & Observasi 

3 WL 02 Agustus 2018 

06 Agustus 2018 

09 Agustus 2018 

13 Agustus 2018 

11.15 – 11.30 

13.00 – 14.30 

13.00 – 14.00 

14.35 – 15.30 

Lapas 

Lapas 

Lapas 

Lapas 

Membangun raport 

Wawancara & Observasi 

Wawancara & Observasi 

Wawancara & Observasi 

 

Peneliti juga melakukan triangulasi dengan orang terdekat 

subyek. Jadwal pertemuan dengan orang terdekat subyek adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Jadwal Pertemuan Triangulasi 

No Inisial Tanggal Waktu Lokasi Pengambilan Data 

1 AI 14 Agustus 2018 10.30 – 11.30 Lapas Wawancara 

2 SL 14 Agustus 2018 13.00 – 14.00 Lapas Wawancara 

3 DW 14 Agustus 2018 14.10 – 15.00 Lapas Wawancara 
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D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subyek 1 

a. Identitas Subyek 

Nama    : SC 

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 08 Februari 1986 

Usia    : 32 tahun 

Asal    : Bandaharjo 

Jumlah Saudara Kandung : L= 2     P= 3     Anak ke= 5 

Status    : Menikah 

Hobi    : Menyanyi 

Cita-cita Sejak Kecil : Sekretaris 

Riwayat Pendidikan  : SMK 

Riwayat Pekerjaan  : Buruh pabrik kacamata 

 

b. Hasil Observasi 

Subyek merupakan warga binaan Lapas Perempuan 

Semarang yang terlibat kasus narkotika. Peneliti dibantu 

dengan petugas BIMPAS memanggil subyek lewat loud 

speaker untuk datang ke kantor BIMPAS. Kemudian peneliti 

menjumpai subyek di ruangan yang telah ditentukan untuk 

melakukan wawancara. Subyek memiliki tinggi badan sekitar 

155 cm dengan bentuk badan proporsional dan memiliki 

warna kulit sawo matang. Subyek memiliki rambut sepundak 

berwarna cokelat gelap yang diikat ke belakang. Subyek 

berpenampilan rapi dengan memakai seragam dari Lapas 
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dengan atasan kaos berkerah warna biru tua dan bawahan rok 

panjang warna abu-abu. Subyek tidak nampak menggunakan 

make up dan hanya memakai sandal jepit.  

Subyek memiliki gaya bicara yang santai dan jelas 

dalam menjawab setiap pertanyaan, serta memiliki suara yang 

cukup keras sehingga peneliti dengan mudah mendengar dan 

menanggapi subyek. Subyek memiliki kelancaran dalam 

menjawab pertanyaan, namun pada pertanyaan tertentu 

subyek menjawab dengan sedikit terbata bata, karena 

mungkin subyek harus berpikir untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. Subyek bukan tipe orang pemalu, karena selama 

wawancara subyek berbicara dengan tatapan mata tertuju 

pada peneliti serta terkadang subyek tertawa. Sikap subyek 

sangat ramah pada peneliti sehingga tidak ada rasa canggung 

selama proses wawancara. Dalam hal keterbukaan, subyek 

cukup terbuka dengan hal-hal yang dialaminya. Ekspresi yang 

ditunjukan subyek selama proses wawancara cukup ceria. 

Subyek terkadang melakukan pengulangan jawaban dalam 

menjawab pertanyaan terntentu. 

Ruang pertemuan yang digunakan tidak ada narapidana 

atau orang lain, hanya peneliti dan subyek. Suasana sekitar 

pun cukup kondusif sehingga wawancara dapat berjalan 

dengan lancar. 
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c. Hasil Wawancara dengan Subyek 1 

1) Kehidupan subyek masa kecil dan remaja 

Subyek merupakan seorang anak perempuan yang lahir 

dari keluarga sederhana di Semarang, 8 Februari 1986. 

Subyek merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. 

Kehidupan masa kecil subyek kurang bahagia karena tidak 

mendapat kasih sayang dari orang tua dan merasa 

dibedakan dengan saudara kandungnya, sehingga subyek 

tidak merasakan kebahagian seperti anak-anak pada 

umumnya. Padahal menurut subyek anak yang paling kecil 

biasanya paling disayang  keluarga, tetapi hal ini tidak 

dirasakan subyek. Meski demikian, subyek masih tetap 

bisa bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman 

sebayanya semasa sekolah.  

Pada masa remaja, subyek lebih sering menghabiskan 

waktu bersama teman-temannya di sekolah serta aktif 

mengikuti kegiatan komsel di gerejanya. Apalagi sejak 

mengenal lawan jenis, subyek lebih sering meghabiskan 

waktunya bersama pacarnya dibanding dengan 

keluarganya. Hal ini terus berlanjut sampai subyek lulus 

SMA. 

2) Kehidupan subyek masa dewasa 

Pada masa dewasa, subyek mulai bekerja sejak lulus 

SMA di pabrik kacamata selama empat tahun.  Tidak lama 

kemudian subyek menikah dan akhirnya memutuskan 
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untuk keluar dari pekerjaanya dan menjadi ibu rumah 

tangga. Subyek baru benar-benar merasakan arti sebuah 

keluarga sejak dirinya berkeluarga dan dikaruniai seorang 

anak perempuan. Sejak memiliki keluarga baru, subyek 

tidak pernah berkomunikasi dengan saudara kandungya, 

hanya pada saat menikah saja orang tuanya hadir. Menurut 

subyek, masa dewasa adalah masa yang paling bahagia.  

3) Keterlibatan kasus kejahatan 

Subyek merupakan ibu rumah tangga yang masih aktif 

berkomunikasi dan bepergian dengan teman-temannya 

semasa SMA. Subyek sebenarnya sudah mengetahui sejak 

lama bahwa teman-temannya sering bergaya hidup tidak 

sehat, seperti merokok, minum minuman beralkohol, seks 

bebas, dan narkoba. Namun subyek tidak pernah merespon 

ataupun menasehati teman-temannya karena merasa tidak 

enak hati. Hingga pada suatu hari subyek ditawari untuk 

mencoba narkoba jenis ganja. Sudah berkali-kali juga 

subyek menolak, namun karena paksaan dan rasa 

penasaran yang tinggi akan efek ngefly yang ditimbulkan, 

akhirnya subyek memberanikan diri untuk mencoba. Sejak 

saat itu subyek ketagihan dengan narkoba, walaupun tidak 

dikonsumsi setiap hari. 

Hal apapun dilakukan subyek agar bisa mendapatkan 

narkoba, salah satunya subyek pernah menggadaikan 

perhiasannya. Karena terhimpit masalah ekonomi keluarga 
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dan tidak punya uang untuk menebus perhiasannya, 

akhirnya subyek tertarik mengikuti jejak temannya untuk 

memperdagangkan narkoba. Subyek juga tergiur dengan 

penghasilan besar yang bisa didapatkan hanya dengan 

menjual 0,5 gram sabu-sabu saja. Subyek menjual bukan 

berarti sebagai bandar, melainkan ia bersama temannya 

patungan untuk membeli narkoba jenis tertentu kemudian 

dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Target 

pasar subyek adalah preman-preman, pekerja seks 

komersial, dan anak sekolah pinggiran. Selama 

memperdagangkan, subyek juga masih mengkonsumsi 

narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Hal ini subyek lakukan 

selama kurang lebih dua tahun, tanpa sepengetahuan 

suami dan keluarga besarnya. Untuk menutupi kecurigaan 

dari sang suami, subyek beralasan ikut bisnis online shop 

dengan temannya. 

Subyek tertangkap oleh polisi di kediamannya daerah 

Bandaharjo pada malam hari saat sedang menemani 

anaknya belajar, dengan barang bukti satu linting ganja di 

dompetnya.  

4) Stres yang dialami subyek 

Pada saat penangkapan dirumahnya, subyek merasa 

takut dan kebingungan. Disisi lain subyek merasa sangat 

sedih karena penangkapannya disaksikan langsung oleh 

suami dan anak perempuannya yang masih kecil. Subyek 
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langsung ditahan di Polrestabes satu bulan sambil 

menunggu waktu sidang datang. Subyek merasa sangat 

sedih ketika mengetahui dirinya divonis lima tahun dan 

enam bulan penjara, karena subyek tahu itu bukanlah 

waktu yang cepat sehingga subyek merasa berat menerima 

kenyataan.  

Awal masuk ke lapas, subyek mengalami stres karena 

belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Subyek 

terus menangis sampai tidak bisa tidur. Sedih karena jauh 

dari keluarga membuat subyek diliputi rasa malu dan 

penyesalan yang mendalam. Selama di lapas, subyek harus 

tinggal di dalam kamar dengan narapidana lainnya, kira-

kira 50 orang. Subyek juga harus mengikuti peraturan-

peraturan yang berlaku. Hal ini menambah stres pada 

subyek karena kehilangan kebebasan, terutama untuk 

bertemu keluarga.  

Subyek mengaku hampir setiap hari mengalami stres. 

Menurut subyek, stres bisa datang kapan saja tanpa 

diinginkan. Ada saja yang membuat subyek tiba-tiba stres. 

Subyek juga mengatakan tidak bisa melakukan apapun 

untuk menyelesaikan permasalah yang dihadapinya 

sekarang, hanya sesekali bisa bertemu anaknya dari 

videocall. Subyek berpendapat bahwa meski stres nya 

begitu-begitu saja yang dirasakan setiap hari, tapi ia tetap 

tidak bisa mengontrolnya. Subyek selalu berusaha 
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mencoba untuk tabah namun menurutnya terlalu susah, 

karena semua sudah terlanjur. 

Di dalam lapas, subyek sering kepikiran dengan 

anaknya sehingga berdampak subyek susah tidur, 

menangis, tidak selera makan, dan sering melamun. 

Subyek juga pernah demam tinggi akibat stres yang 

dialaminya. Ketika sedang sendiri, melamun atau sebelum 

tidur, subyek terbayang-bayang dengan permasalah yang 

dialaminya selama di lapas dan hal ini memicu stres. 

Subyek khawatir dengan keluarga kecilnya jika dikucilkan 

atau menjadi bahan pembicaraan tetangganya. Akibat dari 

stress yang dialami, subyek merasakan dampaknya. 

Subyek mengatakan jika sedang stres pasti kepala sebelah 

kirinya sakit dan tidak nafsu makan. Ditambah lagi subyek 

mudah lelah mengikuti kegiatan-kegiatan di lapas. Subyek 

mengaku juga pernah demam tinggi saat awal-awal masuk 

lapas akibat stres yang dialaminya, sampai harus ditangani 

tim kesehatan lapas. Selain itu, jika subyek stres pasti akan 

menangis. Saat stres subyek juga sering melamun 

memikirkan permasalahannya dan menjadi susah 

berkonsentrasi saat melakukan kegiatan-kegiatan di lapas. 

Subyek juga merasa harga dirinya menurun karena 

menjadi seorang narapidana dan semua keluarga dan 

tetangga sudah mengetahuinya. 



50 

 

 

5) Hasil wawancara dengan teman subyek (Triangulasi 

subyek) 

Pada tanggal 14 Agustus 2018, peneliti melakukan 

wawancara dengan AI, untuk menguji keabsahan data dari 

hasal wawancara dengan SC. AI merupakan teman satu 

kamar SC dan sering menjadi tempat curhat. 

AI mulai mengenal SC sejak mendapat tugas bersama 

menyiapkan ruangan gereja untuk ibadah bersama. 

Menurut AI, SC merupakan orang yang sangat ceria dan 

mudah bergaul. Bahkan SC memiliki selera humor yang 

tinggi karena suka melucu dengan teman sesama 

narapidana. Namun dibalik sifatnya yang ramah dan ceria, 

AI juga sering melihat SC suka melamun dan 

memperlihatkan wajah sedih, terlebih saat di kamar dan 

saat ibadah gereja bersama. Hal ini menurut AI biasa 

terjadi pada narapidana, termasuk dirinya.  

AI mengetahui awal keterlibatan SC terlibat kasus 

narkoba dan berujung menjadi narapidana lapas. SC 

memang seorang pengguna dan penjual narkoba jenis 

tertentu sesuai keinginan pembeli. SC akan menanyakan 

terlebih dahulu narkoba jenis apa yang diinginkan 

pembeli, lalu bersama rekan membeli narkoba di pengedar 

dan akhirnya menjualkan kembali ke pembeli 

langganannya dengan harga yang sudah disepakati.  
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Dalam wawancara, AI mengatakan keterlibatan SC 

dalam narkoba karena ajakan temannya. Permasalahan 

ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktornya. 

Selain itu AI menyebutkan bahwa masa kecil SC tidak 

pernah diperhatikan oleh keluarganya. SC hanya mendapat 

dukungan dari suaminya yang sampai sekarang masih 

rutin menjenguknya. 

Menurut AI, SC mengalami permasalahan dan tekanan 

selama di lapas terutama masalah anaknya. SC sering 

kepikiran dan rindu dengan anaknya walaupun hampir 

setiap hari telepon lewat Wartel. SC juga khawatir dengan 

nasib keluarganya jika dijauhi oleh tetangga sekitar rumah. 

Dikatakan pula bahwa SC tidak terlalu peduli dengan 

keluarga besarnya, hanya sesekali kepikiran tapi tidak 

berlangsung lama. AI juga mengatakan bahwa jika sedang 

stres, SC tidak mau makan dan sering mengeluh sakit 

kepala. Bahkan AI yang pernah menemani SC saat sedang 

sakit demam tinggi.  
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Tabel 3 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Stres pada Subyek 1 

No Tema Koding Intensitas Keterangan 

A. Faktor Perilaku    

1. Durasi PE.1 +++ Intens mengalami stres 

2. Dapat diramalkan PE.2 + 
Tidak dapat memprediksi 

kapan stres datang 

B. Faktor Psikologis    

1. Perceived Control PS.1 + Kontrol stres kurang 

2. Learned helplesness PS.2 +++ 
Sering merasa tidak 

berdaya saat stres 

3. Hardiness PS.3 + Ketabahan kurang 

C. Faktor Biologis    

1. Konstitusi tubuh B.1 ++ Konstitusi tubuh baik 

2. Kondisi fisik B.2 ++ Kondisi fisik baik 

D. Gejala    

1. Gejala Fisik G.1 +++ 
Intens merasakan gejala 

fisik dari stres 

2. Gejala Psikis G.2 +++ 
Intens merasakan gejala 

psikis dari stres 
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Tabel 4 

Intensitas Kemunculan Utama Tema 

Stres pada Subyek 1 

No Tema Koding Intensitas Keterangan 

A. Faktor Perilaku    

1. Durasi PE.1 +++ Intens mengalami stres 

2. Dapat diramalkan PE.2 + 
Tidak dapat memprediksi 

kapan stres datang 

B. Faktor Psikologis    

1. Perceived Control PS.1 + Kontrol stres kurang 

2. Learned helplesness PS.2 +++ 
Sering merasa tidak 

berdaya saat stres 

3. Hardiness PS.3 + Ketabahan kurang 

C. Gejala    

1. Gejala Fisik G.1 +++ 
Intens mengalami gejala 

fisik dari stres 

2. Gejala Psikis G.2 +++ 
Intens mengalami gejala 

psikis dari stres 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

BAGAN 2 

Skema Stres pada Subyek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi, permasalahan atau tekanan dari dalam maupun luar LAPAS: 

 

- Tidak terbiasa dengan lingkungan lapas yang banyak narapidana 

berbagai kasus dan pengawasan yang sangat ketat 

- Tidak bisa bebas melakukan sesuatu karena selalu diawasi 

- Tidak ada hiburan, hanya TV untuk nonton bersama 

- Tidak bisa bertemu dengan anak  

- Harus mengikuti kegiatan-kegiatan wajib di lapas (apel pagi, binker) 

- Harus mematuhi semua peraturan di lapas 

- Makan harus bersama dengan menu yang sudah ditentukan petugas dapur 

- Tanggapan tetangga yang buruk terhadap subyek dan keluarganya karena subyek 

seorang “penjahat” 

STRES 

 

Gejala Fisik : 

1. Sakit kepala : 

Subyek selalu mengeluh sakit kepala terutama bagian belakang kepala jika sedang stress, dan bisa berlangsung seharian. Bahhkan subyek pernah demam tinggi dan harus dirawat tim medis lapas 

2. Susah tidur : 

Subyek tidak bisa tidur sampai 2jam jika sedang stres meskipun mengantuk, karena kepikiran dengan permasalahan yang dihadapi 

3. Nafsu makan berkurang : 

Subyek kehilangan selera makan saat sedang stres 

4.  Mudah lelah secara fisik 

 Subyek mudah merasa cepat lelah saat melakukan kegiatan di lapas 

Gejala Psikis : 

1. Kesedihan : 

Subyek selalu merasa sedih karena terbayang perasaan bersalah dan penyesalan atas perbuatannya, yang berimbas ke keluarganya 

2. Mudah menangis : 

Subyek selalu menangis saat sedang menyendiri, jika sedang stres 

3. Harga diri menurun : 

Subyek merasa tidak punya harga diri lagi karena merasa dirinya sudah dianggap sebagai seorang penjahat 

4. Sering melamun : 

Subyek jadi sering melamun dan terdiam saat tidak melakukan kegiatan 

5.  Kehilangan daya konsentrasi 

 Subyek jadi tidak bisa konsentrasi terutama saat kegiatan binker yang butuh banyak perhatian dan konsentrasi 

6.  Menurunnya rasa percaya diri 

 Subyek menjadi tidak percaya diri dan takut saat nanti keluar dari lapas 

Faktor yang mempengaruhi stres : 

 

1. Faktor Perilaku 

- Durasi : 

Subyek mengalami stres hampir setiap hari 

- Dapat diramalkan : 

Subyek tidak dapat memperkirakan kapan akan mengalami stres 

 

2. Faktor Psikologis 

- Perceived Control : 

Subyek tidak bisa menguasai tekanan-tekanan dari luar dan dalam yang dialaminya selama tinggal di lapas 

- Learned helplesness : 

Subyek tertekan karena tidak dapat berbuat apa-apa untuk permasalahannya selama di dalam lapas 

- Hardiness 

Subyek tidak memiliki keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi tekanan yang ada 

Narapidana Perempuan 
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2. Subyek 2 

a. Identitas Subyek 

Nama    : TR 

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Januari 1998 

Usia    : 20 tahun 

Asal    : Randusari 

Jumlah Saudara Kandung : L= 2     P= 3     Anak ke= 3 

Status    : Menikah 

Hobi    : Berenang 

Cita-cita Sejak Kecil : Guru 

Riwayat Pendidikan  : SMP 

Riwayat Pekerjaan  : Penjaga kantin sekolah 

 

b. Hasil Observasi 

Subyek yang ke dua ini merupakan warga binaan 

Lapas Perempuan yang terlibat kasus narkotika pula. Peneliti 

dibantu dengan petugas BIMPAS memanggil subyek lewat 

loud speaker untuk datang ke kantor BIMPAS. Kemudian 

peneliti menjumpai subyek di ruangan yang telah ditentukan 

untuk melakukan wawancara. Subyek memiliki tinggi badan 

kurang lebih sekitar 160 cm dengan  badan sedikit berisi dan 

memiliki warna kulit putih. Subyek memiliki rambut panjang 

lebat dan bewarna hitam yang diikat rapi kebelakang. Subyek 

berpenampilan rapi dengan memakai seragam dari Lapas 
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dengan atasan kaos berkerah warna biru tua dan bawahan rok 

panjang warna abu-abu. Subyek nampak menggunakan make 

up yang cukup menor.  

Subyek memiliki gaya bicara yang cukup jelas serta 

memiliki suara yang cukup keras, sehingga peneliti dengan 

mudah mendengar dan menanggapi subyek. Subyek memilki 

kelancaran dalam menjawab pertanyaan, namun pada 

pertanyaan tertentu subyek menjawab sedikit terbata bata dan 

terkadang menunduk sambil memainkan jarinya, karena 

mungkin subyek belum bisa terbuka dan terkadang harus 

berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Subyek bukan 

tipe orang pemalu, karena selama wawancara subyek 

berbicara dengan tatapan mata tertuju pada peneliti. Sikap 

subyek sangat ramah pada peneliti sehingga tidak ada rasa 

canggung selama proses wawancara. Dalam hal keterbukaan,  

awalnya subyek memberi batasan dan kurang terbuka namun 

ahkirnya subyek mau terbuka dengan hal-hal yang 

dialaminya. Ekspresi yang ditunjukan subyek selama proses 

wawancara cukup ceria bahkan sampai ketawa. Subyek 

terkadang melakukan pengulangan jawaban dalam mejawab 

pertanyaan terntentu. 

Ruang pertemuan yang digunakan tidak ada narapidana 

atau orang lain, hanya peneliti dan subyek. Suasana sekitar 

cukup tenang sehingga wawancara dapat berjalan dengan 

lancar. 
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c. Hasil Wawancara dengan Subyek 2 

1) Kehidupan subyek masa kecil dan remaja 

Subyek merupakan seorang anak perempuan yang lahir 

dari keluarga sederhana di Semarang, 12 Januari 1998. 

Kehidupan masa kecil subyek cukup bahagia karena selalu 

mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Meski begitu 

subyek pada masa kecilnya dikenal cukup nakal dan usil 

pada teman-temannya, namun subyek tidak pernah 

memiliki musuh. Subyek sering menghabiskan waktunya 

untuk bermain bersama teman-temannya, bahkan sampai 

tidak pulang kerumah. Akibat kebiasaan ini subyek tidak 

mau melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang menengah 

pertama dan hanya menjadi lulusan SD.  

Pada masa remajanya, subyek hanya memikirkan hal 

untuk bermain dan bersenang-senang. Subyek juga pernah 

berpacaran beberapa kali dengan lawan jenis. Namun 

karena nasehat dari orang tuanya dan karena kebutuhan 

ekonomi yang semakin besar, akhirnya subyek 

memutuskan untuk tidak sering bermain-main lagi dan 

mulai bekerja menjadi penjaga kantin di salah satu SMA 

Negeri Semarang sejak usia 15 tahun. Subyek bekerja 

untuk membantu biaya sekolah kedua adiknya. 

2) Kehidupan subyek masa dewasa 

Pada masa dewasa, subyek masih berkerja menjadi 

penjaga kantin sampai akhirnya menikah di usia 18 tahun. 
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Sejak menikah, subyek ikut tinggal bersama suaminya di 

daerah Randusari. Subyek dikaruniai seorang anak laki-

laki dan seorang anak perempuan. Setelah menikah, 

subyek masih bekerja di tempat yang sama selama dua 

tahun. Menurut subyek masa dewasanya terasa sangat 

merepotkan karena masih harus merawat anak-anaknya 

yang masih kecil, namun subyek menikmatinya. 

3) Keterlibatan kasus kejahatan 

Subyek berprofesi sebagai penjaga kantin, sedangkan 

suaminya berprofesi sebagai karyawan. Penghasilan 

keduanya tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka. 

Hingga pada suatu malam ketika hendak tidur, suami 

subyek mengajak untuk ikut bisnis temannya. Karena 

iming-iming pendapatan besar, akhirnya subyek 

mengiyakan ajakan suami. Subyek tidak tahu bahwa bisnis 

yang dimaksud adalah narkoba. Karena terpaksa oleh 

keadaan akhirnya subyek memulai bisnis 

memperdagangkan narkoba bersama suaminya. Tidak 

hanya itu, subyek dan suami juga menkonsumsi narkoba 

jenis ganja hanya karena rasa penasaran. Namun subyek 

dan suami tidak menkonsumsi narkoba setiap hari.  

Sejak memulai bisnis haram ini, subyek dan suami 

mendapat penghasilan yang cukup besar, hingga bisa 

membeli sebuah motor. Subyek merasa kehidupannya 

mulai membaik walaupun terkadang timbul rasa takut jika 
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suatu saat tertangkap oleh polisi. Target pasar subyek 

selama ini hanya orang-orang terdekatnya saja, sedangkan 

suami bisa memperdagangkan sampai ke luar kota. Selama 

memperdagangkan, subyek juga masih bekerja sebagai 

penjaga kantin di sekolah. Hanya sekitar enam bulan 

hingga akhirnya subyek dan suami ditangkap oleh polisi 

ketika hendak mengantarkan barang haram tersebut ke 

pembeli langganannya. 

Subyek bersama suaminya ditangkap oleh polisi di 

salah satu tempat karaoke daerah Bandungan. dengan 

barang bukti sabu-sabu dan kokain. 

4) Stres yang dialami subyek 

Pada saat penangkapan, subyek merasa sangat 

ketakutan dan terus menangis. Subyek langsung dibawa ke 

Polrestabes untuk ditahan sambil menunggu waktu sidang. 

Subyek merasa sangat sedih ketika mengetahui dirinya 

divonis selama empat tahun dan enam bulan penjara.  

Awal masuk ke lapas, subyek mengalami stres karena 

tidak terbiasa dengan lingkungan lapas yang dipenuhi 

narapidana dengan berbagai macam kasus kejahatan. 

Subyek terus menangis karena jauh dari anak-anaknya, 

dan karena suaminya juga menjadi narapidana di lapas 

lain. Subyek mengaku selalu diliputi rasa malu dan 

penyesalan yang mendalam. Hal ini pernah membuatnya 

susah tidur hampir sebulan lamanya. Selama di lapas, 
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subyek harus tinggal di dalam kamar dengan narapidana 

lainnya, kira-kira 50 orang. Subyek juga harus mengikuti 

peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini menambah stres 

pada subyek karena kehilangan kebebasan. Namun sejak 

memiliki teman dekat, subyek mulai terbiasa untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kegiatan-

kegiatan di lapas. 

Subyek mengaku hampir setiap hari mengalami stres. 

Menurut subyek, stres bisa datang kapan saja tanpa 

diinginkan Subyek juga mengatakan tidak bisa melakukan 

apapun untuk menyelesaikan permasalah yang 

dihadapinya sekarang, semua terasa begitu rumit sejak 

masuk ke lapas. Subyek merasa tidak bisa mengontrol 

stres nya karena setiap hari pasti stres. Subyek selalu 

berusaha mencoba untuk tabah dan menerima kenyataan 

namun menurutnya terlalu susah dan percuma, karena 

menurutnya keadaan tidak akan pernah berubah. 

Di dalam lapas, subyek sering kepikiran dengan 

anaknya yang kini tinggal bersama ibu subyek. Apalagi 

sejak menjadi narapidana subyek jarang bertemu dengan 

anaknya karena sekolah dan lokasi yang jauh. Ditambah 

lagi jarang berkomunikasi dengan suami semakin 

membuat subyek stres. Akibatnya subyek susah tidur, 

selalu menangis, cemas, tidak selera makan, dan sering 

melamun. Ketika sedang sendiri, melamun atau sebelum 
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tidur, subyek sering terbayang-bayang dengan kasus 

kejahatan yang dilakukannya dan permasalahan lainnya 

selama di lapas. Belum lagi persepsi tetangga terhadap 

subyek jika nantinya bebas juga menambah rasa cemas 

dan beban pikiran subyek.  

Akibat dari stres yang dialami, subyek merasakan 

dampaknya. Subyek mengatakan jika sedang stres pasti 

sakit kepala dan jadi susah tidur. Ditambah lagi subyek 

mudah lelah mengikuti kegiatan-kegiatan di lapas. Sejak 

masuk lapas, diakui subyek jadi mudah cemas dan 

khawatir dengan kondisi anaknya, padahal subyek hampir 

setiap hari menelepon anaknya lewat wartel lapas. Selain 

itu, jika subyek stres pasti akan mudah sedih dan 

menangis. Saat stres subyek juga sering melamun 

memikirkan permasalahannya dan menjadi susah 

berkonsentrasi saat melakukan kegiatan-kegiatan di lapas. 

Subyek juga merasa harga dirinya menurun karena tidak 

bisa menjadi orangtua yang baik untuk anaknya dan sudah 

menjadi seorang narapidana yang menurut subyek pasti 

dianggap jahat oleh tetangganya. 

 

5) Hasil wawancara dengan teman subyek (Triangulasi 

subyek) 

Pada tanggal 14 Agustus 2018, peneliti melakukan 

wawancara dengan SL, untuk menguji keabsahan data dari 
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hasal wawancara dengan TR. SL merupakan teman satu 

kamar SC dan sering menjadi partner kegiatan bersama di 

lapas.  

SL mulai mengenal TR sejak mendapat tugas bersama 

menyiapkan nasi untuk sarapan bersama. Menurut SL, TR 

merupakan sosok yang baik dan suka jahil dengan teman-

teman narapidana. Meskipun usil, TR juga sering 

melamun dan memperlihatkan wajah sedih. Beberapa kali 

SL melihat mata TR berkaca-kaca, terutama saat selesai 

ibadah di gereja atau saat sedang curhat.  

SL mengetahui awal TR terlibat kasus narkoba dan 

berujung menjadi narapidana. TR memang seorang 

penjual dan pengguna narkoba jenis tertentu karena ajakan 

suaminya. SL juga tahu bahwa suami TR juga tertangkap 

dan telah menjadi narapidana pula. 

Dalam wawancara, SL mengatakan TR terpaksa ikut 

suami terlibat kasus narkoba karena faktor ekonomi 

keluarga. Selain itu SL menyebutkan bahwa masa kecil 

TR cukup bahagia dan terkenal nakal dengan teman-teman 

sekolahnya. Menurut SL, meski TR menjadi narapidana 

namun keluarga tetap membantu doa dan terus 

mensupport.  

TR mengalami permasalahan dan tekanan selama di 

lapas antara lain masalah suami dan kedua anaknya. TR 

sering mengatakan pada SL rindu dengan kedua anaknya. 
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TR hanya bisa bertemu dengan anak-anaknya satu atau 

dua kali dalam sebulan. Untuk bertemu suami hanya bisa 

jika sedang ada kegiatan bersama di luar lapas. Dikatakan 

pula bahwa keluarga TR jarang menjenguknya karena 

lokasi yang jauh. SL juga mengatakan bahwa jika sedang 

stres, SL akan menangis, terlihat panik, dan tidak mau 

makan. TR juga beberapa kali mengatakan khawatir 

dengan omongan orang sekitar yang menganggapnya 

rendah dan jahat. 
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Tabel 5 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Stres pada Subyek 2 

No Tema Koding Intensitas Keterangan 

A. Faktor Perilaku    

1. Durasi PE.1 +++ Intens mengalami stres 

2. Dapat diramalkan PE.2 + 
Tidak dapat memprediksi 

kapan stres datang 

B. Faktor Psikologis    

1. Perceived Control PS.1 + Kontrol stres kurang 

2. Learned helplesness PS.2 +++ 
Sering merasa tidak 

berdaya saat stres 

3. Hardiness PS.3 + Ketabahan kurang 

C. Faktor Biologis    

1. Konstitusi tubuh B.1 ++ Konstitusi tubuh baik 

2. Kondisi fisik B.2 ++ Kondisi fisik baik 

D. Gejala    

1. Gejala Fisik G.1 +++ 
Intens merasakan gejala 

fisik dari stres 

2. Gejala Psikis G.2 +++ 
Intens merasakan gejala 

psikis dari stres 
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Tabel 6 

Intensitas Kemunculan Utama Tema 

Stres pada Subyek 2 

No Tema Koding Intensitas Keterangan 

A. Faktor Perilaku    

1. Durasi PE.1 +++ Intens mengalami stres 

2. Dapat diramalkan PE.2 + 
Tidak dapat memprediksi 

kapan stres datang 

B. Faktor Psikologis    

1. Perceived Control PS.1 + Kontrol stres kurang 

2. Learned helplesness PS.2 +++ 
Sering merasa tidak 

berdaya saat stres 

3. Hardiness PS.3 + Ketabahan kurang 

C. Gejala    

1. Gejala Fisik G.1 +++ 
Intens merasakan gejala 

fisik dari stress 

2. Gejala Psikis G.2 +++ 
Intens merasakan gejala 

psikis dari stres 
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BAGAN 3 

Skema Stres pada Subyek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Narapidana Perempuan 

Kondisi, permasalahan atau tekanan dari dalam maupun luar LAPAS: 

 

- Tidak terbiasa dengan lingkungan lapas yang banyak narapidana 

berbagai kasus dan pengawasan yang sangat ketat 

- Tidak bisa bebas melakukan sesuatu karena selalu diawasi 

- Tidak ada hiburan, hanya TV untuk nonton bersama 

- Jauh dari keluarga dan selalu kepikiran anaknya  

- Harus mengikuti kegiatan-kegiatan wajib di lapas (apel pagi, binker) 

- Harus mematuhi semua peraturan di lapas 

- Makan harus bersama dengan menu yang sudah ditentukan petugas dapur 

- Suami juga menjadi narapidana dengan kasus yang sama 

- Tanggapan masyarakat yang buruk terhadap subyek dan keluarganya karena 

subyek seorang “penjahat” 

 

STRES 
Gejala Fisik : 

1.  Sakit kepala : 

Subyek selalu mengeluh sakit kepala terutama bagian belakang kepala jika sedang stress, dan bisa berlangsung seharian 

2.  Susah tidur : 

Subyek tidak bisa tidur sampai 2jam jika sedang stres meskipun mengantuk, karena kepikiran dengan permasalahan yang dihadapi 

3. Nafsu makan berkurang : 

Subyek kehilangan selera makan bahkan tidak mau saat sedang stres,  

4.  Mudah lelah secara fisik 

 Subyek mudah merasa cepat lelah saat melakukan kegiatan di lapas 

Gejala Psikis : 

1. Kesedihan : 

Subyek selalu merasa sedih karena terbayang perasaan bersalah dan penyesalan atas perbuatannya, yang berimbas ke nasib keluarganya 

2. Mudah menangis : 

Subyek selalu menangis saat sedang menyendiri, jika sedang stres 

3. Harga diri menurun : 

Subyek merasa tidak punya harga diri lagi karena merasa dirinya sudah dianggap sebagai seorang penjahat 

4. Sering melamun : 

Subyek jadi sering melamun dan terdiam saat tidak melakukan kegiatan 

5. Kehilangan daya konsentrasi 

Subyek jadi tidak bisa konsentrasi terutama saat kegiatan binker yang butuh banyak perhatian dan konsentrasi 

6. Menurunnya rasa percaya diri 

Subyek menjadi tidak percaya diri dan takut saat nanti keluar dari lapas 

7. Mudah panik dan cemas 

Karena stres, subyek menjadi lebih panik dan cemas serta bepikiran negatif dengan keadaan keluarganya terutama anak-anaknya 

Faktor yang mempengaruhi stres : 

 

1. Faktor Perilaku 

- Durasi : 

Subyek mengalami stres hampir setiap hari 

- Dapat diramalkan : 

Subyek tidak dapat memperkirakan kapan akan mengalami stres 

 

2. Faktor Psikologis 

- Perceived Control : 

Subyek tidak bisa menguasai tekanan-tekanan dari luar dan dalam yang dialaminya selama tinggal di lapas 

- Learned helplesness : 

Subyek tertekan karena tidak dapat berbuat apa-apa untuk permasalahannya selama di dalam lapas 

- Hardiness 

Subyek tidak memiliki keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi tekanan yang ada 
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3. Subyek 3 

a. Identitas Subyek 

Nama    : WL 

Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 10 September 1978 

Usia    : 38 tahun 

Asal    : Tembalang 

Jumlah Saudara Kandung : Anak tunggal 

Status    : Menikah 

Hobi    : Menjahit 

Cita-cita Sejak Kecil : Sukses 

Riwayat Pendidikan  : SD tidak tamat 

Riwayat Pekerjaan  : Buruh pabrik keripik 

 

b. Hasil Observasi 

Subyek yang ketiga merupakan warga binaan Lapas 

Perempuan yang terlibat kasus perlindungan anak Peneliti 

dibantu dengan petugas BIMPAS memanggil subyek lewat 

loud speaker untuk datang ke kantor BIMPAS. Kemudian 

peneliti menjumpai subyek di ruang tengah untuk melakukan 

wawancara. Subyek memiliki tinggi badan sekitar 155 cm 

dengan bentuk badan kurus dan memiliki warna kulit coklat 

gelap. Subyek menggunakan hijab. Subyek berpenampilan 

rapi dengan memakai seragam dari Lapas dengan atasan kaos 

berkerah warna bitu tua dan bawahan rok panjang warna abu-
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abu. Subyek tidak nampak menggunakan make up dan hanya 

memakai sandal jepit.  

Subyek memiliki gaya bicara yang santai dan jelas 

dalam menjawab setiap pertanyaan, serta memiliki suara yang 

cukup keras sehingga peneliti dengan mudah mendengar dan 

menanggapi subyek. Subyek memilki kelancaran dalam 

menjawab pertanyaan. Subyek bukan tipe orang pemalu, 

karena selama wawancara subyek berbicara dengan tatapan 

mata tertuju pada peneliti. Sikap subyek sangat ramah pada 

peneliti sehingga tidak ada rasa canggung selama proses 

wawancara. Dalam hal keterbukaan, subyek cukup terbuka 

dengan hal-hal yang dialaminya. Expresi yang ditunjukan 

subyek selama proses wawancara cukup ceria. Subyek 

terkadang melakukan pengulangan jawaban dalam mejawab 

pertanyaan terntentu. 

Ruang pertemuan yang digunakan tidak ada narapidana 

atau orang lain, hanya peneliti dan subyek. Suasana sekitar 

cukup tenang sehingga wawancara dapat berjalan dengan 

lancar. 

 

c. Hasil Wawancara dengan Subyek 3 

1) Kehidupan subyek masa kecil dan remaja 

Subyek merupakan seorang anak tunggal yang lahir 

dari keluarga berkekurangan di Sragen, 10 September 

1978. Kehidupan masa kecil subyek sangat pahit karena 
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saat subyek berumur 6 bulan kedua orang tunya berpisah. 

Sejak saat itu, subyek dititipkan oleh ibunya tinggal 

bersama neneknya di Sragen. Subyek tumbuh tanpa 

dampingan dan didikan orangtua secara langsung. Sejak 

orang tuanya berpisah, subyek tidak pernah bertemu 

dengan ayahnya. Bahkan subyek bertemu ibunya hanya 

beberapa kali saja jika kebetulan mampir datang kerumah 

nenek subyek. Tidak ada handphone atau telepon rumah 

untuk sekedar berkomunikasi melepas rindu dengan ibu 

atau ayahnya. Orang tua subyek tidak pernah mengirimkan 

uang untuk membantu membiayai sekolah ataupun 

membeli makan. Biaya hidup subyek hanya ditanggung 

oleh neneknya yang setiap hari berdagang roti. Kakek 

subyek pun sudah lama meninggal. Akibat kesulitan 

ekonomi, subyek tidak tamat SD. dan memilih untuk 

bekerja membantu biaya hidup neneknya. Setahun 

kemudian subyek harus menerima kenyataan bahwa sang 

ibu meninggal dunia karena sakit.  

Pada masa remajanya, subyek sudah mulai bekerja 

menjadi pembantu rumah tangga sejak umur 13 tahun. 

Subyek sudah melalang-buana menjadi PRT, mulai dari 

Jakarta, Medan, Pekanbaru, sampai Maluku. Subyek sudah 

terbiasa “hidup di jalan”. Seperti anak remaja kebanyakan, 

subyek pun pernah punya pacar. Tetapi karena terjebak 

pergaulan yang salah, subyek hamil diluar nikah di 
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usianya yang masih 15 tahun. Dari hasil hubungan 

gelapnya itu subyek melahirkan seorang anak perempuan. 

Karena subyek ingin mendapat pertanggungjawaban dari 

pacarnya, maka anak hasil dari hubunganya diberikan 

kepada pacarnya untuk dirawat. Sejak saat itu, subyek 

tidak pernah melihat anaknya lagi hingga sekarang. 

Saat subyek masih menjadi pembantu di Medan, 

subyek juga menyambi bekerja menjadi Pekerja Seks 

Komersial (PSK) di salah satu daerah prostitusi di Medan. 

Subyek merasa ada “kesenangan” sejak salah bergaul 

dengan pacarnya, dan dengan inisiatif sendiri ahkirnya 

subyek mencari tempat hiburan malam agar bisa bekerja 

menjadi PSK. Diakui subyek setelah terjun di dunia 

malam, subyek mempunyai penghasilan tambahan dan hal 

ini membuat dirinya menjadi lebih sombong. Subyek 

merasa bisa membeli barang apapun yang diingikan 

dengan uang tambahannya. Di saat seperti ini subyek 

merasa “bisa” dan tidak perlu teman. Subyek menekuni 

profesi ini selama 10 tahun. 

2) Kehidupan subyek dimasa dewasa 

 Dimasa dewasa subyek masih menekuni kedua 

profesinya, yaitu PRT dan PSK. Subyek juga masih 

menjalin hubungan sex dengan pelanggannya tanpa ada 

ikatan, bahkan subyek pernah menjadi simpanan laki-laki 

hidung belang. Karena subyek merasa lebih untung 
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bekerja sebagai PSK, akhirnya di usianya yang ke 25 

tahun, subyek memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai 

PRT. Saat ini subyek menikmati dunia malamnya. Namun 

berjalan tiga tahun setelah tidak jadi PRT, subyek sepi 

pelanggan. Hal ini membuat penghasilan subyek tidak 

menentu. Namun berkat tawaran dari teman sesama 

profesi, subyek akhirnya menyambi pekerjaan sebagai 

buruh pabrik keripik.  

Satu tahun kemudian subyek bertemu dengan laki-laki 

dan akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran. Laki-

laki tersebut juga yang pernah datang ke tempat prostitusi 

si subyek. Awalnya subyek tidak mau menjalin hubungan 

lantaran masih ada rasa sakit hati dengan sosok laki-laki 

karena sudah menjadi “korban”, namun karena sosok 

kebapakan dari pacarnya akhirnya subyek mau menerima. 

Hampir berjalan satu tahun pacaran, subyek akhirnya 

mengetahui bahwa sang pacar telah memiliki istri dan 

anak. Sempat sakit hati lagi tetapi subyek diyakinkan oleh 

sang pacar bahwa akan dinikahi dan menjadi “suami 

sambung”. Subyek juga sudah dikenalkan dengan calon 

mertua, dan calon mertua senang serta menerima subyek. 

3) Keterlibatan pada kasus kejahatan 

Subyek yang juga berprofesi sebagai “pekerja malam” 

ternyata juga mencari anak-anak terutama usia remaja 

untuk bergabung menikmati dunia malam. Tentu saja hal 
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ini bukan atas dasar inisiatif subyek sendiri, namun karena 

saran dan ajakan dari teman seprofesi yang sudah lebih 

lama melakukan hal tersebut. Dengan diiming-imingi 

penghasilan tambahan yang lumayan, akhirnya subyek 

tergoda. Hal ini dilakukan subyek tanpa sepengetahuan 

sang pacar. Subyek biasa mencari anak-anak remaja saat 

perjalanan pulang dari pabrik, atau saat sedang libur. 

Subyek tidak tahu bahwa yang dilakukannya ini 

merupakan bentuk eksploitasi anak dan melanggar hukum. 

Hingga pada suatu malam, daerah prostitusi tempat 

subyek bekerja disambangi polisi. Subyek ditangkap polisi 

namun tidak ditahan dan masih ditetapkan sebagai saksi 

karena belum ada bukti yang cukup. Awalnya subyek 

hanya kebingungan dan takut, tapi tidak sampai menangis. 

Subyek kembali pulang dan melanjutkan pekerjaannya, 

namun tidak menjadi PSK lagi karena takut ditangkap 

kembali. Subyek tidak memberitahukan hal yang terjadi 

pada sang pacar karena malu dengan calon mertuanya. 

Akhirnya satu minggu kemudian subyek pulang kembali 

ke Sragen untuk bertemu dengan neneknya dan berniat 

melupakan sejenak tentang permasalahan yang 

dihadapinya. Namun dua bulan kemudian subyek 

ditangkap dirumahnya dan langsung dijadikan tersangka, 

dengan bukti kuat subyek melakukan tindak kejahatan 

perlindungan anak. 
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4) Stres yang dialami subyek 

Pada saat ditangkap kembali, subyek merasa sangat 

ketakutan dan terus menangis. Subyek malu dan tidak tega 

dengan neneknya yang menyaksikan penangkapannya 

secara langsung. Subyek langsung dibawa ke Polrestabes 

Sragen untuk ditahan sambil menunggu waktu sidang. 

Subyek merasa sangat sedih dan stres berat ketika 

mengetahui divonis selama empat tahun penjara.  

Awal masuk ke lapas, subyek terus menangis karena 

takut dan belum siap menerima kenyataan menjadi 

narapidana. Subyek mengaku hampir setiap hari 

mengalami stres. Menurut subyek, stres bisa datang kapan 

saja tanpa diinginkan. Subyek juga mengatakan tidak bisa 

melakukan apapun untuk menyelesaikan permasalah yang 

dihadapinya sekarang, apalagi karena subyek menganggap 

dirinya sudah “kotor”. Subyek berpendapat meski hampir 

setiap hari mengalami stres, tapi ia masih bisa 

mengontrolnya. Hal ini juga membuat subyek menjadi 

lebih tabah, namun hanya untuk permasalahan atas kasus 

yang menimpanya. Jika teringat kembali mengenai harga 

diri, subyek tidak bisa membendungnya. 

Selama di lapas, subyek harus tinggal di dalam kamar 

dengan narapidana lainnya, kira-kira 50 orang. Subyek 

juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, 

namun subyek tidak pernah mengeluh dengan peraturan 
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dan selalu patuh, karena menurut subyek hal tersebut 

sudah menjadi resiko.  

Masuk tahun kedua, subyek merasa sudah lebih sabar 

dan tabah, meski kadang diakui subyek masih dihantui 

perasaan bersalah. Subyek juga mulai mengenakan hijab. 

Subyek juga akhirnya dinikahi oleh sang pacar. 

Pernikahan berlangsung di kantor lapas dan dihadiri 

mertua serta ayah subyek. Baru kali ini subyek melihat 

kembali ayahnya, namun karena perasaan sakit hati di 

masa kecil, subyek tidak mempedulikan ayahnya. Bahkan 

subyek menganggap ayahnya sudah “mati”. Hal ini sempat 

membuat subyek stres namun tidak berlangung lama. 

Setelah menikah kurang lebih 7 bulan, subyek mengaku 

ingin sekali honeymoon bersama suaminya, namun karena 

statusnya sebagai narapidana subyek mau tidak mau harus 

menunggu hingga hari bebas tiba. Ditambah lagi jarang 

berkomunikasi dengan suami kadang membuat subyek 

stres.  

Akibat dari stres yang dialami, subyek merasakan 

dampaknya. Subyek mengatakan jika sedang stres pasti 

kepala sakit dan tidak nafsu makan, yang berakibat subyek 

jadi mudah sakit maag. Ditambah lagi subyek mudah lelah 

mengikuti kegiatan-kegiatan di lapas. Subyek mengaku 

juga pernah melakukan percobaan bunuh diri saat awal-

awal masuk lapas akibat stres yang dialaminya. Saat itu 
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subyek merasa sudah depresi dan hilang akal sehat. 

Percobaan pertama, subyek mencoba menjatuhkan diri ke 

sumur saat masih menjadi tahanan di Polrestabes Sragen 

namun berhasil digagalkan oleh petugas yang 

memergokinya. Setelah masuk ke lapas, subyek pernah 

membenturkan kepalanya ke dinding, namun lagi-lagi 

aksinya dapat dicegah oleh rekan sesama narapidana. 

Selain itu, jika subyek stres pasti akan menangis. Saat 

stres subyek juga sering melamun memikirkan 

permasalahannya dan menjadi susah berkonsentrasi saat 

melakukan kegiatan-kegiatan di lapas. Subyek juga 

merasa tidak punya harga diri lagi karena menganggap 

dirinya sudah “kotor”.  

5) Hasil wawancara dengan teman subyek (Triangulasi 

subyek) 

Pada tanggal 14 Agustus 2018, peneliti melakukan 

wawancara dengan DW, untuk menguji keabsahan data 

dari hasal wawancara dengan WL. DW merupakan teman 

satu kamar WL dan sering menjadi tempat curhat.  

DW mulai mengenal WL sejak mendapati WL hendak 

melakukan percobaan bunuh diri dengan membenturkan 

kepalanya ke tembok. Saat itu DW langsung menenangkan 

WL dan sering memantau jika suatu waktu melakukannya 

lagi. Diakui DW, baru kali ini melihat langsung percobaan 

bunuh diri teman sesama narapidana, meski sering 
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mendengar kasus yang sama di kamar lain. Menurut DW, 

WL merupakan sosok yang baik dan penyabar. WL juga 

mulai rajin berdoa sejak masuk lapas. Meski menurut DW, 

WL merupakan sosok yang tabah, namun kadang WL 

mudah rapuh terutama jika diungkit kasus yang 

menjeratnya. 

DW mengetahui awal WL terlibat kasus perlindungan 

anak dan berujung menjadi narapidana. DW juga 

mengetahui bahwa dulunya WL juga seorang pekerja seks. 

WL terjun ke dunia malam karena mencari kesenangan. 

DW tahu bahwa WL pernah hamil diluar nikah saat masih 

remaja dan punya seorang anak yang sekarang tinggal 

bersama mantan pacarnya.  

Dalam wawancara, DW mengatakan masa kecil WL 

sangat pahit jika dibandingkan dengan dirinya yang masih 

punya keluarga lengkap. Menurut DW, meski WL menjadi 

narapidana namun keluarga terutama mertua dan neneknya 

rutin menjenguknya. 

WL mengalami permasalahan dan tekanan selama di 

lapas antara lain masalah kasusnya dan suami. WL sering 

mengatakan pada DW rindu dengan suaminya dan ingin 

jalan-jalan berdua. WL juga sering bercerita tentang 

mertuanya yang sangat baik hati. DW juga mengatakan 

bahwa jika sedang stres, WL akan menangis, tidak mau 

makan sampai maag kambuh, dan sering mengeluh 
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badannya lemas. WL juga mengatakan tidak peduli 

dengan ayahnya yang pernah datang sebagai saksi saat 

WL menikah. Menurut DW, saat ini WL rajin ikut 

pengajian dan sering mengajaknya karawitan bersama, 

untuk sekedar melupakan stres nya sejenak.   
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Tabel 7 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Stres pada Subyek 3 

No Tema Koding Intensitas Keterangan 

A. Faktor Perilaku    

1. Durasi PE.1 +++ Intens mengalami stres 

2. Dapat diramalkan PE.2 + Tidak dapat memprediksi 

kapan stres datang 

B. Faktor Psikologis    

1. Perceived Control PS.1 ++ Kontrol stres cukup 

2. Learned Helplesness PS.2 +++ Sering merasa tidak 

berdaya saat stress 

3. Hardiness PS.3 ++ Ketabahan cukup 

C. Faktor Biologis    

1. Konstitusi tubuh B.1 ++ Konstitusi tubuh baik 

2. Kondisi fisik B.2 ++ Kondisi fisik baik 

D. Gejala    

1. Gejala Fisik G.1 +++ Intens merasakan gejala 

fisik dari stres 

2. Gejala Psikis G.2 +++ Intens merasakan gejala 

psikis dari stres 
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 Tabel 8 

Intensitas Kemunculan Utama Tema 

Stres pada Subyek 3 

No Tema Koding Intensitas Keterangan 

A. Faktor Perilaku    

1. Durasi PE.1 +++ Intens mengalami stress 

2. Dapat diramalkan PE.2 + Tidak dapat memprediksi 

kapan stres datang 

B. Faktor Psikologis    

1. Perceived Control PS.1 ++ Kontrol stres cukup 

2. Learned Helplesness PS.2 +++ Sering merasa tidak 

berdaya saat stres 

3. Hardiness PS.3 ++ Ketabahan cukup 

C. Gejala    

1. Gejala Fisik G.1 +++ Intens merasakan gejala 

fisik dari stres 

2. Gejala Psikis G.2 +++ Intens merasakan gejala 

psikis dari stres 
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BAGAN 4 

Skema Stres pada Subyek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi, permasalahan atau tekanan dari dalam maupun luar LAPAS: 

 

- Tidak terbiasa dengan lingkungan lapas yang banyak narapidana 

berbagai kasus dan pengawasan yang sangat ketat 

- Tidak bisa bebas melakukan sesuatu karena selalu diawasi 

Tidak ada hiburan, hanya TV untuk nonton bersama 

- Kehilangan hubungan heteroseksual dengan suaminya 

- Harus mengikuti kegiatan-kegiatan wajib di lapas (apel pagi, binker) 

- Harus mematuhi semua peraturan di lapas 

- Makan harus bersama dengan menu yang sudah ditentukan petugas dapur 

- Tidak ada keluarga kandung yang berkunjung kecuali ibu mertua 

- Tanggapan masyarakat yang buruk terhadap subyek dan keluarganya karena 

subyek seorang “penjahat” 

 

STRES 
Gejala Fisik : 

1. Sakit kepala : 

Subyek selalu mengeluh sakit kepala sebelah (migrain) jika sedang stres, dan bisa berlangsung seharian 

2. Susah tidur : 

Subyek tidak bisa tidur jika sedang stres meskipun mengantuk, karena kepikiran dengan nasib nenek, mertua, dan suaminya 

3. Nafsu makan berkurang : 

Subyek kehilangan selera makan saat sedang stres, yang mengakibatkan maag nya kambuh 

4. Mudah lelah secara fisik 

Subyek mudah merasa cepat lelah saat melakukan kegiatan di lapas 

5. Sakit pada perut 

Subyek beberapa kali mengeluh sakit pada bagian lambung (maag) 

Gejala Psikis : 

1. Kesedihan : 

Subyek selalu merasa sedih karena terbayang perasaan bersalah dan penyesalan atas perbuatannya 

2. Mudah menangis : 

Subyek selalu menangis saat sedang menyendiri di kamar jika sedang stres 

3. Harga diri menurun : 

Subyek merasa tidak punya harga diri lagi karena merasa dirinya sudah kotor dan hina 

4. Sering melamun : 

Subyek jadi sering melamun dan terdiam saat tidak melakukan kegiatan 

5. Kehilangan semangat hidup 

Subyek merasa tidak bersemangat dan cenderung pesimis dengan kehidupannya sekarang dan di masa mendatang setelah keluar dari lapas 

6. Menurunnya rasa percaya diri 

Subyek menjadi tidak percaya diri dan takut saat nanti keluar dari lapas 

7. Kecenderungan untuk bunuh diri 

Subyek pernah depresi sampai melakukan percobaan bunuh diri dua kali saat ditahan di polrestabes dan setelah jadi narapidana di lapas 

Faktor yang mempengaruhi stres : 

 

1. Faktor Perilaku 

- Durasi : 

Subyek mengalami stres hampir setiap hari 

- Dapat diramalkan : 

Subyek tidak dapat memperkirakan kapan akan mengalami stres 

 

2. Faktor Psikologis 

- Perceived Control : 

Subyek cukup bisa menguasai tekanan-tekanan dari luar dan dalam yang dialaminya selama tinggal di lapas 

- Learned helplesness : 

Subyek tertekan karena tidak dapat berbuat apa-apa untuk permasalahannya selama di dalam lapas 

- Hardiness 

Subyek cukup memiliki keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada 

 

 

Narapidana Perempuan 


