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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil observasi dan 

wawancara pada narapidana perempuan, peneliti mengetahui bahwa 

ketiga subyek mengalami stres sejak masuk ke dalam lapas dan terus 

berlangsung selama menjalani masa hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Ketiga subyek 

mengalami stres hampir setiap hari, tergantung pada permasalahan 

atau tekanan yang dihadapi masing-masing subyek. 

Tekanan-tekanan yang dialami oleh ketiga narapidana pada 

umunya sama, seperti: perasaan bersalah dan penyesalan yang 

mendalam, tidak bisa bebas melakukan sesuatu, kerinduan pada 

keluarga dan anak, dan penilaian masyarakat yang buruk pada status 

subyek sebagai seorang narapidana. 

Terdapat dua faktor penyebab stres pada ketiga subyek antara 

lain faktor perilaku seperti durasi stres yang panjang, tidak dapat 

meramalkan kapan akan mengalami stres, serta faktor psikologis 

seperti kontrol terhadap stres yang rendah, perasaan tidak berdaya 

saat mengalami stres, dan tidak memiliki ketangguhan dalam 

menghadapi situasi stres. 

Akibat dari stres yang dialami hampir setiap hari, narapidana 

merasakan gejala stres itu sendiri, baik gejala secara fisik seperti 

sakit kepala, nafsu makan berkurang, susah tidur, dan mudah 
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kelelahan, serta mengalami gejalas stres secara psikis seperti sedih, 

mudah menangis, mudah melamun, harga diri menurun dan 

kehilangan rasa percaya diri, bahkan ada subyek yang depresi 

sampai melakukan percobaan bunuh diri. 

 

B. Saran 

1. Bagi Narapidana Perempuan 

Bagi narapidana perempuan yang sedang menjalani masa 

hukuman di Lembaga Permasyarakatan  diharapankan mencari 

kesibukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan favorit serta 

membangun relasi sosial dengan sesama narapidana dan petugas 

lapas.  

2. Bagi pihak Lembaga Pemasyrakatan 

Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan disarankan agar dapat 

memberikan bimbingan kepada narapidana yang terkait dengan 

ketrampilan-ketrampilan psikologis, yaitu dengan mengadakan 

seminar motivasi untuk narapidana supaya dapat menjalani masa 

hukuman dengan baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini dan 

ingin melakukan penelitian, diharapkan melakukan observasi dan 

wawancara yang lebih mendalam, karena secara umum subyek 

dalam konteks ini adalah narapidana cukup susah untuk terbuka, 

terutama pada orang asing. 

 


