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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Intensitas Tema Antar Subyek  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

wawancara dan observasi mengenai stres pada narapidana 

perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 

Semarang, didapatkan bahwa ketiga subyek mengalami stres baik 

dari faktor perilaku yang terbagi dalam dua dimensi yaitu durasi dan 

dapat diramalkan, serta dari faktor psikologis yang terbagi dalam 

tiga dimensi yaitu perceived control (kontrol yang dirasakan), 

learned helplesness (ketidakberdayaan yang dipelajari), dan 

hardiness (kepribadian tabah). Selain itu ketiga subyek mengalami 

dampak stres yang sama baik secara fisik dan psikis. Hasil dari tema-

tema yang muncul tersebut dirangkum dalam tabel berikut : 

 

Tabel 9 

Intensitas Kemunculan Tema Keseluruhan 

Tema Sub Tema Koding 
Intensitas 

Keterangan 
S1 S2 S3 

Faktor 

Perilaku 

Durasi PE.1 +++ +++ +++ 

Ketiga subyek 

mengalami stres 

hampir setiap hari 

Dapat PE.2 + + + Ketiga subyek tidak 
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Diramalkan dapat 

memperkirakan 

kapan stres datang 

Faktor 

Psikologis 

Perceived 

Control 
PS.1 + + ++ 

Subyek 3 memiliki 

keyakinan yang 

lebih kuat dibanding 

subyek 1 dan 2 

dalam menguasai 

stressor 

Learned 

Helplesness 
PS.2 +++ +++ +++ 

Ketiga subyek selalu 

merasa tidak 

berdaya karena 

sering mengalami 

peristiwa diluar 

kendali 

Hardiness PS.3 + + ++ 

Subyek 3 memiliki 

keberanian dan 

ketabahan yang 

lebih baik dalam 

menghadapi situasi 

stres dibandingkan 

subyek 1 dan 2 

Gejala 

Stres 
Gejala Fisik G.1 +++ +++ +++ 

Ketiga subyek 

merasakan gejala 

fisik yang rata-rata 
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sama, seperti sakit 

kepala, susah tidur, 

nafsu makan 

berkurang, dan 

mudah kelelahan 

Gejala Psikis G.2 +++ +++ +++ 

Ketiga subyek 

merasakan gejala 

fisik yang rata-rata 

sama seperti 

kesedihan, mudah 

menangis, daya 

konsentrasi 

menurun, harga diri 

menurun, sering 

melamun, dan 

kepercayaan diri 

menurun 

 

Keterangan :  

+ : Intensitas lemah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi  

1. : Tidak ada intensitas 
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Keterangan  : 

PE.1 : Durasi 

PE.2 : Dapat Diramalkan 

PS.1 : Perceived Control 

PS.2 : Learned Helplesness 

PS.3 : Hardiness 

G.1 : Gejala Fisik 

G.2 : Gejala Psikis 
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BAGAN 5 

Stres pada Keseluruhan Subyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- Tidur bersama dalam kamar dengan 50 narapidana 

- Tanggapan masyarakat yang buruk terhadap subyek dan keluarganya karena 

subyek seorang “penjahat” 

 

Faktor yang mempengaruhi stres : 

 

1. Faktor Perilaku 

- Durasi : 

Ketiga subyek mengalami stres hampir setiap hari 

- Dapat diramalkan : 

Ketiga subyek tidak dapat memperkirakan kapan akan mengalami peristiwa stres 

 

2. Faktor Psikologis 

- Perceived Control : 

Subyek 1 dnn 2 tidak bisa menguasai tekanan-tekanan dari luar dan dalam yang dialaminya selama tinggal di 

lapas dengan baik 

- Learned helplesness : 

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

- Hardiness 

Subyek 1 dan 2 tidak memiliki keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi tekanan yang ada 

 

STRES 
Gejala Fisik : 

1. Sakit kepala : 

Ketiga subyek selalu mengeluh sakit kepala jika sedang stres, dan bisa berlangsung seharian 

2. Susah tidur : 

Ketiga subyek jadi tidak bisa tidur, karena kepikiran dengan permasalahan yang dihadapi 

3. Nafsu makan berkurang : 

Subyek kehilangan selera makan saat sedang stres 

4.  Mudah lelah secara fisik 

 Ketiga Subyek mudah merasa cepat lelah saat melakukan kegiatan-kegiatan di lapas 

Gejala Psikis : 

1. Kesedihan : 

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

2. Mudah menangis : 

Ketiga subyek selalu menangis saat sedang menyendiri, jika sedang stres 

3. Harga diri menurun : 

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

4. Sering melamun : 

Ketiga subyek jadi sering melamun dan terdiam saat tidak melakukan kegiatan 

5.   Kehilangan daya konsentrasi 

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

6.   Menurunnya rasa percaya diri  

  Ketiga subyek menjadi tidak p ercaya diri dan takut saat nanti keluar dari lapas 

7.   Kecenderungan untuk bunuh diri 

  Subyek 3 pernah melakukan percobaan bunuh diri dua kali saat ditahan di polrestabes dan setelah jadi narapidana di lapas karena stres yang dialami 

Narapidana Perempuan 
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Faktor perilaku yang mempengaruhi stres ketiga subyek 

terdiri dari dua dimensi, yaitu durasi dan dapat diramalkan. Untuk 

dimensi “durasi”, ketiga subyek mengalami stres hampir setiap hari 

tergantung dari permasalahan atau tekanan apa yang sedang 

dihadapi. Jika ketiga subyek stres maka bisa berlangsung beberapa 

jam dan berkali-kali dalam sehari. Sedangkan untuk dimensi “dapat 

diramalkan”, ketiga subyek tidak dapat memprediksi kapan stres 

akan muncul. Menurut ketiga subyek stres bisa datang dan terjadi 

kapan saja tanpa diminta dan dipikirkan sebelumnya, namun 

biasanya situasi atau keadaan yang sering memicu terjadinya stres 

pada ketiga subyek yaitu saat termenung, menjelang tidur, dan saat 

berdoa. Hal ini mengisyaratkan bahwa faktor perilaku 

mempengaruhi stres ketiga subyek. 

Sementara untuk faktor psikologis terbagi dalam tiga dimensi, 

yaitu perceived control (kontrol diri), learned helplesnes 

(ketidakberdayaan yang dipelajari), dan hardiness (kepribadian 

tabah). Untuk perceived control, subyek 1 dan 2 memiliki kontrol 

terhadap stres yang sangat kurang. Tekanan-tekanan dari luar dan 

dalam yang tidak dapat dikuasai dengan baik membuat subyek 1 dan 

2 tidak bisa mengontrol stressor dan akhirnya terjadilah stres. 

Berbeda dengan subyek 3 yang memiliki kontrol diri lebih baik 

dibanding subyek 1 dan 2. Subyek 3 masih dapat menguasai stressor 

yang ada, namun jika stressor yang muncul dirasa begitu berat, pada 

akhirnya subyek 3 juga mengalami stres. 



87 

 

 

Selain itu untuk dimensi learned helplesness, ketiga subyek 

selalu merasa tidak berdaya akibat tekanan-tekanan yang sering 

dialami yang berada diluar kendali. Rasa tertekan karena ketiga 

subyek menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk 

permasalahannya selama di dalam lapas. Bagi subyek 1 nasib 

keluarga kecilnya yang kini dipandang buruk oleh tetangga membuat 

subyek 1 stres berat, karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk 

meringankan beban keluarganya. Situasi yang sama juga terjadi pada 

subyek 2, yang mana suaminya juga menjadi narapidana di lapas. 

Selain itu kepikiran dengan kondisi anaknya yang kini tinggal 

bersama neneknya membuat subyek 2 stres berat karena tidak bisa 

berbuat apapun di dalam lapas. Sedangkan pada subyek 3, selalu 

dihantui pikiran bahwa dirinya “kotor” membuat subyek tidak 

berdaya dan stres karena tidak ada yang bisa mengubah keadaannya. 

Kemudian untuk dimensi hardiness, subyek 1 dan 2 tidak 

memiliki keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi 

stressornya. Subyek 1 dan 2 masih belum bisa menerima kenyataan 

yang terjadi pada mereka saat ini, yang merasa begitu tertekan. 

Sedangkan pada subyek 3 masih memiliki keberanian dan 

ketangguhan dalam menghadapi situasi stres yang lebih baik 

dibanding subyek 1 dan 2. Meski diakui subyek 3, jika sudah 

menyangkut nilai diri, dirinya tidak berani dan tangguh untuk 

menerima keadaan itu. Dari ketiga dimensi ini, mengisyaratkan 

bahwa faktor psikologis mempengaruhi ketiga subyek. 



88 

 

 

Gejala secara fisik maupun psikis akibat stres yang dialami 

ketiga subyek juga dirasakan. Untuk gejala fisik cenderung sama 

pada ketiga subyek seperti sakit kepala, susah tidur, nafsu makan 

berkurang, dan mudah merasa lelah. Menurut ketiga subyek, hal-hal 

ini pasti dirasakan seharian jika sedang stres, dengan frekuensi yang 

berbeda-beda. Namun subyek 1 pernah sampai demam tinggi di 

awal-awal menjalani masa tahanannya, sampai harus dirawat tim 

kesehatan lapas. Sedangkan subyek 3 beberapa kali mengalami sakit 

pada bagian lambung atau maag, sehingga harus ditangani dengan 

obat. 

Kemudian untuk gejala psikis, ketiga subyek sama-sama 

mengalami kesedihan akibat perasaan bersalah dan penyesalan yang 

mendalam, mudah menangis, harga diri menurun, kehilangan daya 

konsentrasi, sering melamun dan rasa percaya diri menurun. Hal-hal 

ini bisa dirasakan oleh ketiga subyek secara sekaligus saat stres, dan 

bisa juga dirasakan secara bertahap. Namun pada subyek 2 disertai 

dengan perasaan khawatir serta cemas yang berlebihan karena selalu 

kepikiran dengan anaknya. Sedangkan pada subyek 3 pernah 

melakukan percobaan bunuh diri dengan berusaha menjatuhkan diri 

ke dalam sumur saat masih ditahan di Polrestabes Sragen, dan 

pernah memukulkan kepala ke dinding saat pertama kali masuk 

Lapas Semarang. Hal-hal ini mengisyaratkan bahwa gejala dari stres 

dialami ketiga subyek. 
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B. Pembahasan 

Masuk ke dalam penjara merupakan suatu pengalaman yang 

penuh stres khusunya bagi narapidana, karena narapidana harus 

merasakan kesulitan, ketakutan, dan shock akibat transisi yang 

dialami. Kehidupan di dalam lapas adalah situasi yang berat dan 

sarat stressor. Seorang narapidana harus melakukan rutinitas di 

dalam lapas serta harus mematuhi peraturan yang berlaku. 

Kehilangan kebebasan serta harus melakukan rutinitas semakin 

menambah kesulitan. Belum lagi permasalahan pribadi diluar lapas 

seperti kehilangan keluarga, kehilangan hubungan heteroseksual, dan 

persepsi masyarakat yang buruk semakin menambah stres yang 

dialami narapidana. Ketidakmampuan narapidana dalam mengatasi 

stres didalam lapas akan menyebabkan gangguan baik secara fisik 

dan psikis. 

 Ketiga subyek merupakan narapidana dengan kasus berbeda-

beda yang sedang menjalani masa hukuman. Subyek 1 dan subyek 2 

merupakan narapidana kasus narkoba, sedangkan subyek 3 

merupakan narapidana kasus perlindungan anak. Masing-masing 

subyek juga merupakan ibu rumah tangga yang sudah memiliki 

anak. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh 

peneliti, ditemukan berbagai faktor stres dan gejala-gejala stres yang 

timbul pada ketiga subyek. 

 Masalah yang dialami ketiga subyek berawal pada saat masuk 

ke dalam lapas untuk pertama kalinya. Subyek mengalami stres yang 

cukup berat karena tidak terbiasa dengan lingkungan lapas serta 
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muncul ketakutan bertemu dengan naripadana dengan berbagai 

kasus. Masalah selanjutnya subyek harus mengikuti berbagai 

kegiatan wajib di lapas seperti apel pagi, binker, dan bersih-bersih 

taman. Kegiatan yang cukup padat membuat subyek kehilangan 

kebebasan fisik. Selama di lapas subyek juga harus menanggung 

tekanan-tekanan dari luar dan dalam, seperti perasaan bersalah dan 

penyesalan serta kepikiran dengan nasib anak dan keluarga, dan 

ketakutan akan persepsi tetangga yang buruk terhadap mereka yang 

dianggap sebagai seorang “penjahat”.  

 Teori yang dikemukakan oleh Reeder, Martin dan Grifin 

(Asnita, Arnelitawati, & Jumaini, 2015) menyatakan bahwa 

terpenjara adalah suatu peristiwa hidup yang dapat menyebabkan 

stres bahkan beresiko mengalami depresi. Hidup terisolasi dan jauh 

dari orang-orang yang dicintai akan menimbulkan goncangan 

psikologis bagi narapidana. Masuk ke lapas untuk pertama kalinya 

merupakan salah satu faktor penyebab stres narapidana. Hal ini 

selaras dengan pendapat Williams (2007),  bahwa situasi ketika awal 

masuk penjara merupakan keadaan yang paling mempengaruhi 

psikologis narapidana.  

 Tekanan yang dialami subyek selanjutnya permasalahan 

keluarga. Subyek teringat dengan keluarga yang pasti menanggung 

malu, juga tidak bisa mengurus anaknya. Subyek merasa tidak enak 

hati karena membebani keluarganya. Subyek sering melamun pada 

saat sendirian, pikiranya kemana mana hingga tidak fokus. Perasaan 

bersalah subyek yaitu pada anaknya. Subyek takut jika anaknya 
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dicemooh oleh teman temanya karena memiliki ibu seorang 

penjahat. Subyek pun juga merasa kangen terhadap anaknya karena 

sangat jarang sekali bertemu, sesekali hanya mengandalkan fasilitas 

wartel dan videocall yang disediakan dalam lapas. 

 Tekanan selajutnya yang dialami narapidana adalah 

kecemasan akan persepsi masyarakat yang buruk tentang status 

mereka dan saat nantinya keluar dari lapas. Subyek takut masyarakat 

akan sangat sulit menerima keberadaan mereka kelak karena takut 

masih dianggap sebagai seorang penjahat. Kecemasan yang berlarut-

larut ini memicu stres narapidana. 

Masalah-masalah yang sering dialami ketiga subyek dalam 

menjalani masa pidananya ini selaras dengan teori yang 

dikemukakan oleh Anindita & Dahlan (2008) bahwa permasalahan 

yang biasanya dialami narapidana yaitu: 1) perasaan kehilangan 

kebebasan, 2) perasaan kehilangan identitas diri, 3) perasaan 

diperlakukan dengan tidak adil, 4) perasaan diasingkan oleh 

keluarga, 5) perasaan tidak nyaman karena fasilitas tidak memadai, 

6) perasaan terpaksa untuk terlibat kekerasan yang terjadi di lapas, 7) 

perasaan rindu pada anak, 8) perasaan bosan, 9) perasaan tidak yakin 

untuk dapat bebas kembali, 10) perasaan tidak nyaman karena 

kebutuhan seksnya tidak terpenuhi, 11) perasaan frustasi karena 

pindah-pindah gedung, dan 12) perasaan takut dipandang buruk oleh 

masyarakat. Ditambahkan pula oleh Segarahayu (2013) bahwa 

perasaan sedih yang dialami narapidana setelah menerima hukuman 

serta berbagai perasaan lainnya seperti rasa bersalah, hilangnya 
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kebebasan, perasaan malu, sanksi ekonomi dan sosial serta 

kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang penuh dengan 

tekanan psikologis semakin menambah stressor yang dialami para 

narapidana perempuan. 

Tekanan-tekanan yang dialami ketiga subyek akan 

menimbulkan stres jika ada faktor-faktor yang mendasarinya. Faktor 

pertama yang mempengaruhi stres pada subyek adalah faktor 

perilaku. Durasi stres yang dialami hampir setiap hari serta 

ketidakmampuan dalam memprediksi kapan stres akan muncul 

membuat ketiga subyek stres. 

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi stres adalah 

faktor psikologis. Ketidakmampuan subyek dalam mengontrol diri 

menghadapi stres, selalu tertekan karena tidak bisa berbuat apa-apa 

untuk permasalahannya, serta tidak adanya ketangguhan dalam 

menghadapi stressor, membuat ketiga subyek stres. Hal ini selaras 

dengan teori yang dikemukakan oleh Prokop dkk (Handono & 

Bashori, 2013) bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penyebab 

stres, yaitu faktor perilaku dan faktor psikologis. 

Stres yang dialami oleh ketiga subyek ternyata membuat 

mereka juga harus merasakan gejala fisik dan psikis yang 

ditimbulkan. Gejala fisik seperti sakit kepala, susah tidur, nafsu 

makan menurun, dan cepat lelah selalu dirasakan setiap hari setiap 

kali subyek mengalami stres. Ditambah gejala psikis seperti perasaan 

sedih, mudah menangis, mudah melamun, harga diri menurun, 

bahkan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri juga menghantui 
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subyek. Ketidakmampuan narapidana menyesuaikan diri dan 

menghadapi tekanan dengan baik berakibat gangguan psikologis 

yang dapat berpengaruh negative (Anindita & Dahlan, 2008). Hal ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohim & 

Siswati (2008) di Lembaga Pemasyarakatan Magelang, respon yang 

muncul dari kondisi stres narapidana di antaranya yaitu narapidana 

merasa cemas, gelisah, tidak puas, mudah marah, mudah 

tersinggung, sedih, menutup diri, dan lain sebagainya, kemudian 

respon fisiologis yang dialami para narapidana antara lain 

narapidana merasa sering pusing atau sakit kepala, batuk, tidak bisa 

tidur, tekanan darah naik, dan lain sebagainya. Hal yang jarang 

ditemui ada pada subyek 3, yang mana pernah mengalami depresi 

hingga dua kali berupaya melakukan percobaan bunuh diri saat 

masih di tahan di Polrestabes dan saat menjadi narapidana di Lapas 

Semarang. Kejadian pada subyek 3 ini pun selaras dengan pendapat 

Kirchner,dkk (2011) bahwa beberapa tanda stres seringkali dikaitkan 

dengan resiko menyakiti diri sendiri bahkan percobaan bunuh diri. 

Ditambahkan pula oleh Irlandia & York (Ahmad & Mazlan, 2014) 

stres dan depresi di antara narapidana sering dikaitkan dengan risiko 

menyakiti diri dan bunuh diri di penjara. 

Pada akhirnya, hidup terpenjara dengan segala tekanan yang 

dialami oleh ketiga subyek, menyebabkan ketiga subyek mengalami 

stres. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Holmes & Rahe (Atkinson, 1990) yang menjelaskan bahwa 

hukuman penjara dapat menimbulkan stres sebesar 63 %. Seseorang 
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dapat mengalami tekanan dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan 

pribadinya yang terisolasi atau dalam hubungannya dengan tekanan 

di sekitar lingkungannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Segarahayu (2013) mengemukakan bahwa meskipun seorang 

narapidana mengalami stress, namun setiap narapidana yang 

mengalami stres tersebut memiliki tingkatan stres yang berbeda-

beda. Hal ini disebabkan oleh cara pandang narapidana terhadap 

suatu permasalahan yang dihadapinya, apakah dipandang sebagai 

suatu tantangan ataukah justru dianggap sebagi sebuah ancaman 

yang akan berujung pada stres. 

 

Adapun beberapa kelemahan dalam penelitian ini, antara lain :  

1. Dalam pemilihan subyek di lapas, peneliti hanya menerima 

subyek yang telah dipilih oleh pihak lapas. Peneliti tidak 

memiliki kewenangan untuk memilih sesuai yang diharapkan. 

2. Penelitian tentang stres ini tidak dapat diobservasi sehingga 

peneliti hanya bisa melakukan pengamatan langsung pada 

perilaku subyek selama proses wawancara. Peneliti tidak bisa 

mengamati subyek lewat kegiatan-kegiatan di lapas. 

 

 

 

 

 

 


