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LAMPIRAN A 

Pedoman Observasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. KESAN UMUM 

 Hasil Pengamatan Intensitas 

a. Kondisi fisik 

b. Penampilan 
  

 

2. CARA SUBYEK MENJAWAB 

 Hasil Pengamatan Intensitas 

a. Gaya bicara 

b. Kelancaran dalam menjawab 

c. Berani melakukan kontak mata 

dengan peneliti 

d. Sikap dan perilaku saat bersama 

dengan peneliti 

e. Keterbukaan saat menjawab 

pertanyaan  

f. Ekspresi wajah 

g. Melakukan penegasan dan 

pengulangan atas jawaban 

  

 

3. SUASANA DAN KONDISI 

 Hasil Pengamatan Intensitas 

Suasana   

Kondisi   
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LAMPIRAN B 

Panduan Wawancara 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

4. IDENTITAS SUBYEK 

a. Nama    : .................................................... 

b. Tempat, Tanggal Lahir  : .................................................... 

c. Usia    : .................................................... 

d. Asal    : .................................................... 

e. Jumlah Saudara Kandung : L= .....     P= .....     Anak ke= ..... 

f. Hobi    : .................................................... 

g. Cita-cita Sejak Kecil  : .................................................... 

h. Riwayat Pendidikan  : .................................................... 

i. Riwayat Pekerjaan  : .................................................... 

 

5. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SUBYEK 

Kehidupan Sehari-hari JAWABAN INTENSITAS 

a. Bagaimana kehidupan pada 

masa kecil 

b. Bagaimana kehidupan pada 

masa remaja 

c. Bagaimana kehidupan pada 

masa dewasa 

  

Hubungan-hubungan   

a. Hubungan dengan keluarga 

b. Hubungan dengan tetangga 

c. Hubungan dengan teman  
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Awal menjadi narapidana   

a. Bagaimana cerita anda dapat 

melakukan tindak kejahatan 

b. Faktor apa yang mendorong 

anda melakukan tindak 

kejahatan tersebut 

c. Apa saja yang dialami selama 

proses dari awal sampai 

menjadi narapidana 

  

 

6. PEMAKNAAN KEGIATAN SEHARI-HARI DI LAPAS 

Nama kegiatan JAWABAN INTENSITAS 

d. Kegiatan pada pagi hari 

e. Kegiatan pada siang hari 

f. Kegiatan pada sore hari 

g. Kegiatan pada malam hari 

h. Kegiatan yang wajib 

i. Kegiatan yang tidak wajib 

j. Fasilitas apa saja yang 

diperoleh 

k. Peraturan yang berlaku di 

lapas 

l. Kesulitan-kesulitan yang 

dialami 

m. Bagaimana mengatasi 
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kesulitan yang dialami dalam 

melaksanakan kegiatan 

n. Akibat yang ditanggung jika 

melanggar peraturan 

o. Hubungan dengan sesama 

narapidana 

p. Hubungan dengan para 

petugas lapas 

 

7. STRES YANG DIALAMI SUBYEK 

Stres JAWABAN INTENSITAS 

a. Permasalahan apa saja yang 

anda alami selama tinggal di 

lapas 

b. Kapan stres muncul pada diri 

anda 

c. Apa saja faktor pemicu stres 

muncul 

  

 

8. GEJALA STRES YANG DIALAMI SUBYEK 

Gejala Stres JAWABAN INTENSITAS 

a. Gejala yang dialami secara 

fisik 

b. Gejala yang dialami secara 

emosional 
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LAMPIRAN C 

Hasil Penelitian 
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1. Hasil Wawancara 

1.1 Verbatim Subyek 1 

Nama :  SC 

Asal : Semarang 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Okee mbak, sesuai 

yang kita omongin 

kemarin ya mbak, 

hari ini saya mau 

wawancara sama 

mbak SC. Siap ya 

mbak, santai rileks 

aja, nggak usah 

tegang hehe... 

Yaa siap mbak   

Yang pertama, 

boleh diceritain 

mbak, bagaimana 

kehidupan mbak SC 

dimasa kecil 

Yaa gimana ya mbak 

hehe... yahh... nggak 

bahagia mbak..   

  

Kenapa mbak kok 

nggak bahagia? 

Saya nggak disayang 

sama orangtua mbak, 

saya juga dibeda-bedain 

sama orang tua 

  

Dibedain gimana 

mbak boleh 

diceritakan? 

Nggak tau mbak 

pokoknya dibedain, kan 

biasanya anak paling 

kecil yang paling 

disayang ya lhaa tapi saya 

enggak. Ya mungkin 

karena saya nggak kayak 

kakak-kakak saya kali 

pada pintar rajin gitu.... 

  

Nggak pernah coba 

tanya mungkin ke 

orangtua atau ke 

kakak-kakaknya 

mbak SC, kenapa 

sampai bisa merasa 

gak disayang? 

Nggak pernah mbak.. 

nggak pernah nggak mau 

tau juga lah, karna udah 

terlalu sering kayak gitu 
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Ada hal yang lain... 

kegiatan apa dan 

sebagainya.. masa 

masa kecil 

Ya paling cuma main 

sama temen sekolah sih.. 

  

Berarti walaupun 

tidak disayang 

penuh sama orang 

tua tapi tetep punya 

temen yaa ?  

Iyaa mbakk... karena saya 

suka main, ya lebih 

seneng lah sama temen-

temen ketimbang sama 

orang rumah  

  

Brati intinya masa 

kecil mbak SC 

nggak bahagia?  

Iyaa mbak.. enggak 

bahagia 

  

Nggak ada yang 

indah sama sekali ? 

Enggak mbak   

Kan tadi mbak 

bilang nggak 

bahagia nih masa 

kecilnya, terus 

mbak SC enggak 

sedih atau kecewa 

gitu sama sikap 

keluarga sama mbak 

Kalau sedih sih iya tapi 

pas awal awal aja, terus 

lama lama terbiasa mbak 

kebal... kalau kecewa itu 

pasti mbak sampe 

sekerang masih  

  

Hmm... baik lalu 

bagaimana 

kehidupan pada 

masa remaja mbak 

SC 

Ya masih sama gitu-gitu 

aja paling mulai aktif ikut 

kegiatan digereja, ikut 

komsel gitu 

  

Seberapa aktif mbak 

ikut kegiatan 

digereja 

Ya rutin mbak sesuai 

jadwal, kalau diajak 

teman ya ayokk  

  

Pernah punya pacar 

ga sih  

Hehehe... ya pernah to 

mbak, berapa kali gitu 

pernah putus juga terus 

pacaran lagi, ya wajar 

mbak kyak anak muda 

biasnya   

  

Sejak punya pacar 

lebih sering 

menghabiskan 

waktu bersama 

pacara temen atau 

keluarga? 

Ya mesti pacar to mbakk, 

kan masih cinta cintanya 

jalan bareng, nonton 
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Hehe okee.. terus 

bagaimana 

kehidupan pada 

masa dewasa mbak  

Habis lulus SMA saya 

langsung kerja mbak 

  

Kerja dimana mbak 

? 

Di pabrik kacamata 

bagian pengemasan 

  

Boleh diceritakan 

lebih jauh sampai 

ahkirnya mbak 

menikah? 

Saya kerja terus nikah 

umur 23 tahun. Habis 

nikah saya nggak kerja 

lagi mbak, jadi ibu rumah 

tangga aja. 

  

Mbaknya punya 

anak berapa? 

1 mbak cewek   

Bagaimana perasaan 

mbak setelah 

berkeluarga? 

Bahagia mbak, bahkan 

dibandingin sama 

keluarga besar saya 

sendiri aja, lebih bahagia 

sekarang. Baru bener-

bener ngerasahin arti 

keluarga ya sekrang ini  

  

Sudah punya 

keluarga baru masih 

komunikasi dengan 

keluarga besar  

Enggak pernah mbak, ya 

saya bersikap biasa saja. 

Cuma pas saya nikah 

keluarga dateng dan pas 

lahiran anak habis itu 

yaudah ga pernah 

  

Telepon atau 

berkunjung ke 

keluarga besar  

Hehehe kalau nggak 

diajak suami ya enggak 

mbak 

  

Berarti intinya masa 

dewasa mbak  

setelah berkelurga 

ini paling bahagia 

ya  

Yaaa mbak bahagia, 

bahagia pokoknya seneng  

  

Lalu bagaimana 

hubungan mbak 

dengan tetangga  

Biasa aja sih enggak ada 

masalah  

  

Sejak berkeluarga 

masih berhubungan 

dengan teman-

teman  

Masih mbakk teman 

SMA tapi, sampai punya 

anak masih main kadang 

main kerumah kadang 

diajak pergi jalan jalan  
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Suami pernah 

melarang nggak 

mbak main terus 

sama temen temen 

Ya paling Cuma 

dinasehati aja sekali 

duakali pokoknya urusan 

anak nomer satu jangan 

ditinggalin 

  

Oke mbak sekarang 

kita mau bicara 

lebih serius ni. Soal 

kasus mbak SC, 

maaf sebelumnya 

tersandung kasus 

apa ? 

Narkoba mbak   

Mbak SC divonis 

berapa tahun  

Saya divonis 5 tahun 6 

bulan mbak 

  

Faktor apa sih yang 

mendorong mbak 

SC akhirnya 

melakukan tindakan 

kejahatan tersebut? 

Apa ya mbak.. ya dulu tu 

diajak temen. Awalnya 

saya nggak  mau, tapi 

karna gaenak sama temen 

sendiri terus kan katanya 

lumayan banget tu mbak 

hasilnya, jadi yaudah 

kepengen akhirnya. 

  

Temen apa nih 

mbak kalau boleh 

tau? 

Temen main mbak, temen 

SMA  

  

Ooh.. temen SMA 

ya... masih deket ya 

brarti sampe 

mbaknya udah 

nikah 

Iyaa mbak deket banget, 

sering main juga. Kadang 

pada mampir main 

kerumah, kalo main 

keluar juga jemputin 

  

Oke boleh diceritain 

lebih detail mbak, 

awalnya mbaknya 

ikut makai juga ya 

ini? Nah terus 

sampai akhirnya 

ditangkap tu gimana 

mbak? 

Heem mbak saya 

pengguna tapi juga jualin. 

Jadi gini, pas itu kan pas 

main keluar, nongkrong 

di warung biasa, terus 

ditawari nyoba itu.. nyoba 

ganja kalo gak salah pas 

itu. Nolak saya mbak, 

nolak baik-baik, tapi 

dipaksa terus katanya 

enak lho ini enak bikin 

ngefly, nah jadi 
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penasaran, ya akhirnya 

nyoba, makek, tapi gak 

tiap hari lho mbak 

Oke tadi kata mbak 

SC akhirnya mulai 

makek juga ni kan, 

jadi pengguna. 

Terus gimana itu 

mbaknya bisa dapet 

“barang” ini? 

Pakai uang tabungan 

sendiri, dulu kan pernah 

kerja, terusa habis 

akhirnya gadai perhiasan 

saya mbak. Karena 

terhimpit masalah 

ekonomi keluarga terus 

gak punya uang buat 

menebus perhiasan, 

akhirnya saya tertarik 

ngikutin temen-temen 

bwt dagangin narkoba. 

Kan mayan banget itu 

mbak penghasilannya kan 

gede, cuma jualin 0,5 

gram sabu-sabu aja 

mayan mbak. Tapi saya 

bukan Bandar loo ya 

mbak, ni patungan sama 

temen terus dijual lagi 

lebih mahal.  

 

  

Lalu apa saja yang 

dialami selama 

proses dari awal 

sampai menjadi 

narapidana 

Jadi waktu itu saya 

ditangkap polisi dirumah 

pas hari sudah malam ya 

saya takut, bingung dan 

terus saya juga sedih 

sampai nangis gara-gara 

waktu ditangkap tu dilihat 

langsung  sama suamin 

sama anak saya yang 

masih kecil. Terus saya 

dibawa ke Polrestabes 

ditahan yaa kurang lebih 

1 bulan sambil nunggu 

sidang. Terus pas sudah 

sidang saya divonis 5 

tahun 6 bulan. Waktu 

saya denger vonisnya 
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segitu saya cuma bisa 

nangis merasa kayak 

beban makin berat, malu 

saya sama suami sama 

anak. Terus habis itu 

masuk kelapas sini 

pertama kali masih nangis 

mbak udah banyangan 

saya tu kyak yang ditv tv 

penjara terus orang 

orangnya kejam kejam 

takut saya di apa apain. 

Terus juga sedih jauh dari 

keluarga... dari anak. 

Nyesel saya mbak mau 

ikutan temen dulu  

Okee mbak… kita 

agak santai dulu nih 

pembahasannya. 

Saya mau bertanya, 

apa saja fasilitas, 

kegiatan, yang 

mbak dapatkan 

sejak masuk lapas? 

Ya ternyata nggak kayak 

bayangan saya mbak, 

ternyata kamarnya diisi 

50 narapidana kasurnya 

hadap hadapan, ada tvnya 

sih tapi buat barengan. 

Terus inikan area setril 

jadi ga boleh bawa hp 

dompet juga nggak boleh, 

baju juga semua dari sini, 

jadi masuk sini ga bawa 

apa apa mbak tangan 

kosonglah. Terus kita 

juga harus naatin 

peraturanya, apalagi jam 

berkunjung sekrang 

dipersingkat jadi paling 

seminggu bisa ketemu 

keluarga 2x, itupun kalau 

pas keluarga waktunyab 

isa kesini kalau nggak 

yaudah sabar aja nunggu. 

Tapi enaknya disini ada 

wartel jadi boleh dipakai 

setiap hari tapi cuma dari 

jam 10 sampai jam 2 
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siang.yang baru sekarang 

ada vidio call dari 

komputer jadi lumayanlah 

bisa lihat wajah anak 

walaupun tidak ketemu 

langsung  

Kegiatan dipagi hari 

biasnya ngapain  

Pagi harus sudah bangun 

jam stengah 6 terus bersih 

bersih kamar mandi terus 

ada apel pagi jam 7 

sampai jam 8 habis itu 

sarapan menunya udah 

dari sini, nanti tinggal 

napinya yang gantian 

mbantu nyiapin makanan 

ambil nasi gitu. Terus 

habis itu ada binker 

samapi jam 12  

  

Kalau siang mbak Habis binker itu jam 

bebas, nah... biasnya 

kalau jam bebas gini 

dimanfatin buat telepon 

tadi. Tapi kalau ga 

telepon yauadah terserah 

mau ngapain, mau 

ngobrol sama temen 

temen disini juga gapapa 

tapi kalau sudah dapet 

tugas dadakan dari 

petugas lapas yaudah 

manut. Terus sore biasnya 

olahraga senam volly 

tergantung jadwal dari 

sini kadang ganti ganti ok 

mbak tapi juga ada yang 

bersih bersih nyabutin 

rumput nyapu itu biasnya 

buat yang menjelang 

keluar lapas. Paling ya 

habis itu ya mnadi terus 

dah bebas  

  

Kalau dimalam  Ya makan malam bareng   
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terus habis itu biasnya 

nonton tv dikamar ramai 

ramai terus jam tidur 

maksimal jam 12 soalnya 

jam 12 otomatis dimatiin 

lampunya jadi harus tidur  

Kegiatan yang wajib Ya tadi itu mbak apel 

pagi sama binker sama 

senam itu wajib harus 

ikut  

  

Dilapas 

mendapatkan 

fasilitas apa saja  

Kamar makan baju 

telepon khursus sekolah 

kejarpaket  

  

Peraturan yang 

paling ketat dilapas 

apa sih.. 

Semuaya ketat sih mbak 

paling ya daerah setril aja 

sih mbak karnakan harus 

bebas hp sama benda 

tajam  

  

Kesulitan apa yang 

anda alami saat 

berada dilapas 

Ga ada sih mbak, paling 

cuma diawal susah 

nyesuain waktu sama 

kegiatan disini   

  

Lalu bagaimana 

anda mengatasi 

kesulitan yang anda 

alami dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

Waktu itu minta tolong 

temen untuk bangunin 

saya, karena saya susah 

dibangunin hehe.. 

  

Pernah melanggar 

peraturan nggak 

mbak  

Untungya belum pernah 

mbak ya jangan 

sampailah soalnya 

hukumanya ga enak 

disuruh mbantu petugas 

lapas ini itu  

  

Bagaimana 

hubungan anda 

dengan narapidana 

yang lain 

Baik... nggak pernah ada 

masalah  

  

Kalau dengan 

petugas lapas 

Baik juga    

Baik mbak… 

sekarang 

Awal masuk ke lapas tu 

ya tadi mbak, takut 
G.2 Perasaan takut, 

selalu menangis, 
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pembahasan kita 

mau agak lebih 

serius nih. Boleh 

diceritakan mbak 

permasalahan apa 

aja yang mbak 

alami saat berada 

dilapas  

banget saya… stress tok 

lah isinya… karena 

belum bisa nyesuain sm 

lingkuan sini jg kalik ya. 

Jadi saya tu nangissss 

terus sampe gak bisa 

tidur. Sedih jauh dari 

keluarga… Selama disini 

juga tidur sama temen-

temen narapidana 

lainnya, terus naati 

peraturan. Gak bebas 

mbak pokoe disini tu. 

Apalagi sekarang kan 

peraturan berkunjung 

lapas udah berubah, jadi 

jarang ketemu sama 

keluarga.  

 

sedih muncul 

akibat dari stress 

subyek 

Oke brarti selama di 

lapas mbak strea 

ya?  

Iyalah mbak.. ya semua 

disini ya gitu, stress…. 

Smua tu rasanya kayak 

lebih susah stiap hari 

PE.1 Subyek stress 

selama di lapas 

Lebih susah gimana 

mbak boleh 

dijelaskan? 

Hampir stiap hari isine 

stres tok mbak, adaaa wae 

tau-tau stres kepikiran 

anak gitu.. kangen anak 

suami 

PE.1 Subyek 

mengalami stres 

hampir setiap hari 

Berapa lama 

biasanya mbak kalo 

lagi stress 

Yaa bisa seharian kalo 

pas lagi stress banget, tapi 

biasanya cuma berapa 

jam tok, tapi yo beberapa 

kali dalam sehari gitu 

mbak 

PE.1 Durasi ketika 

subyek stress bisa 

sampai beberapa 

jam dalam sehari 

Biasanya kapan aja 

mbak stresnya 

muncul  

Gak mesti mbak, tau-tau 

kepikiran masalah terus 

stress… pas diem dikit 

kepikiran lagi stress 

lagi… gak mesti mbak 

pokoe, ya paling pas 

berdoa, nglamun tu mesti 

langsung kepikiran mbak 

PE.2 Stres pada subyek 

bisa muncul 

kapan saja 
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Nah tadi kan mbak 

bilang hampir stiap 

hari stress nih.. apa 

mbak gak pernah 

bisa ngontrol gitu 

biar gak stress terus 

ato tiap hari 

Namane juga stress 

mbak, angel meh 

dikontrol pie hehe... 

pokoe kalo kepikiran 

masalah tesssss…. 

langsung stress, ndak 

bisa mbak saya soh kuat 

sok tabah gitu, ni jujur ya 

mbak, saya orangnya apa 

adanya aja. Nek stress ya 

pie neh… lawong udh 

konsekuensi jadi napi 

akeh masalah ya sstiap 

hari stress to 

 

PS.1 Subyek tidak bisa 

mengontrol 

stresnya sendiri 

Kenapa mbak 

gabisa kontrol stress 

nya 

Duh mbak terlalu banyak 

masalah saya tu jadi gak 

mungkin bisa kontrol 

stres, kan sampe sekarang 

saya stress terus 

PS.1 

 

 

 

 

 

PE.1 

Terlalu banyak 

masalah membuat 

subyek kesulitan 

mengontrol stress 

nya 

 

Subyek masih stes 

sampai sekarang 

 

Sejak di lapas, apa 

yang mbak lakukan 

untuk mengurangi 

permasalahan mbak.  

Ya gak ada lah mbak 

hehe.. lawong kita tu gak 

bisa bebas kluyuran, 

smua ada aturan. Jadi 

mau ngurangin masalah 

gimana mbak hehe, 

gabisa apa-apa kita 

disini.. Ya paling kalo pas 

kangen anak sesekali bisa 

videocall lah. Kan kalo 

ketemu langsung gabisa 

soalnya sekolah. Eh.. ya 

pernah tapi pas kalo hari 

libur gitu mbak 

PS.2 Subyek tidak bisa 

mengatasi 

permasalahannya 

karena tidak bisa 

bebas 

melakukukan 

apapun 

Perasaannya gak 

berdaya gitu ya 

mbak 

Heem mbak.. istilahe saya 

tu ngrasa kayak orang 

paling menderita di dunia 

hehehe… 

PS.2 Subyek merasa 

tak berdaya saat 

dihadapkan 

stressor 
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Sejauh ini mbak 

sudah bisa 

menerima 

kenyataan belum, 

jadi lebih tabah gitu 

sekarang 

Emm… belum kayake 

mbak, perasaan bersalah 

sama malu tu kadang ada 

terus mbak, jadi 

nganggep smua udah 

terlanjur 

PS.3 Subyek belum 

bisa menerima 

kenyataan 

Mungkin dari 

berdoa gitu mbak 

jadi lebih sabar 

lebih tabah gitu 

Ya paling tabahe pas 

berdoa wae mbak, habis 

itu mbalik lagi hehe.. 

gabisa saya mbak brusaha 

tabah, ini udh berat 

banget bwt saya 

PS.3 

 

 

 

PS.2 

Ketabahan subyek 

kurang 

 

 

Subyek merasa 

semuanya sudah 

terasa sangat berat 

Pernah gak mbak 

stress ato minder 

karena fisik 

mungkin 

Gak mbak gapernah, Puji 

Tuhan dikasih badan 

sempurna sama Tuhan 

  

Kalo pas capek, lagi 

sakit gitu terus jadi 

stress pernah mbak? 

Gak mbak, nek stress jadi 

gampang capek iyaa 

mbak 

G.1 Stres membuat 

subyek merasa 

mudah lelah 

Kenapa bisa gitu 

mbak 

Ya mungkin kan karna 

kepikiran terus… sakit 

kan kepala ne, ini biasane 

migraine tuloo mbak 

sebelah kiri, lha terus 

ngapa-ngapain tu jadi 

gampang capek aja 

G.1 Stres membuat 

subyek sakit 

kepala 

Selain sakit kepala 

mbak, biasanya apa 

aja yang mbak 

rasain kalo lagi stres 

Ya sakit kepala.. susah 

tidur kalo malem tu bisa 

sampe berapa jam melek 

terus, nggak nafsu makan 

nggak makan gitu, nangis 

terus hehe.. terus takut 

sama tetangga nanti 

ngejek keluarga saya ato 

anak saya pas di sekolah 

G.1 

 

 

 

 

 

 

G.2 

Stres membuat 

subyek sakit 

kepala, susah 

tidur, tidak nafsu 

makan 

 

 

Subyek selalu 

menangis jika 

stress, dan takut 

Ada lagi mungkin 

mbak yang mbak 

rasain kalo stres 

Pusing.. nggak PD ya 

karna tu tadi takut itu, 

sering nglamun sama gak 

konsen apalagi pas di 

binker sana 

G.2 Subyek jadi tidak 

percaya diri, 

sering melamun 

dan tidak 

konsentrasi akibat 
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stres 

Pernah sakit parah 

gitu mbak gara-gara 

stres 

Ohh pernah mbak pas 

awal-awal dulu masuk 

sini, drop terus badan 

panas banget, sampe 

dirawat sama tim 

kesehatan lapas, panasnya 

waktu itu 39 derajat 

mbak, hamper step nek 

kata orang 

G.2 Subyek pernah 

demam tinggi 

karena stress 

Okee mbak 

mungkin segitu 

dulu, terima kasih 

buat waktu sama 

kesempatannya 

udah boleh 

wawancara mbak, 

semoga bisa ketemu 

di lain waktu, dan 

semoga mbak sama 

keluarga sehat-sehat 

terus 

Hehe yaa mbak amiin 

makasih  
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1.2 Verbatim Subyek 2 

Nama :  TR 

Asal : Randusari 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Untuk 

menindak 

lanjuti 

pembicaraan 

kemarin, bahwa 

hari ini saya 

akan melakukan 

wawancara, 

gimana sudah 

siap? Santai 

rileks, jangan 

tegang, anggap 

saja sama teman 

sendiri... 

Siap...   

Saya minta 

untuk 

diceritakan, 

bagaimana 

kehidupan 

dimasa kecil 

mbak TR 

Biasa aja mbak tapi saya dulu 

dikenal nakal usil  

  

Boleh 

diceritakan 

lebih jelas mbak 

usilnya gimana  

Kayak anak kecil biasnya to mbak 

ejek ejekan terus nyembunyin 

buku pensil  

  

Ada hal yang 

lain... kegiatan 

apa dan 

sebagainya.. 

masa masa kecil 

Paling main mbak pernah samapi 

nggak pulang kerumah  

  

Emang nggak 

dimarahin apa 

atau dicariin 

sama orang tua 

mbak  

Nggak mbak yang penting ingat 

pulang terus ngasih tau kalau mau 

main, tapi saya ga pernah bilang 

mau main diamana dan nggak 

ditanyaain juga ok. Karna 

keanakan main jadi habis lulus sd 
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saya nggak sekolah lagi   

Lalu bagaimana 

masa remajanya 

mbak TR   

Ya masih main main sama temen 

seneng seneng pacaran ya pernah 

berapa kali tapi lama lama 

dimarahin sama orang tua karena 

kebanyakan main terus ahkirnya 

saya disuruh kerja buat bantu 

bantu orang tua, saya kerja jadi 

penjaga kantin di SMK negri di 

Semarang ini dari umur 15 tahun. 

Uang hasil kerjanya saya kasih ke 

orang tua untuk bantu biaya 

sekolah 2 adik saya   

  

Bagaimana 

kehidupan pada 

masa dewasa 

Saya masih kerja jadi penjaga 

kantin sampai saya nikah umur 18 

tahun. Habis nikah saya punya 2 

anak cewek sama cowok. Saya 

juga msaih kerja sampai sebelum 

saya kena kasus. 

  

Bagaimna 

Hubungan 

dengan keluarga 

? 

Baik    

Hubungan 

dengan 

tetangga? 

Baik juga ya dikenal nakal juga 

dengan tetangga  

  

Hubungan 

dengan teman? 

Baik, untungnya gapernah punya 

musuh  

  

Bagaimana 

cerita anda 

dapat 

melakukan 

tindakan 

kejahatan 

Saya kan cuma penjaga kantin, 

suami cuma pegawai biasa, jadi 

penghasilan kami kurang lah gitu. 

Nah terus psd udah malem mau 

tidur, suami saya tau-tau ngajak 

ikutan bisnis temannya, katanya 

hasilnya lumayan, yaudah saya 

iyain, manut ajalah sama suami. 

Eh… pas ketemu sama temen 

suami saya ternyata bisnisnya tu 

dagangin narkoba. Jadi suami 

sbenernya udah mulai duluan 

mbak. Yaudah saya ya mau-mau 

aja demi dapet uang banyak. Tapi 
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saya juga pernah nyoba ganja tapi 

Cuma iseng aja, dan gak tiap hari.  

Sejak memulai bisnis ini, bisa beli 

motor mbak. Pokoknya rasanya 

kehidupan tu jadi mulai membaik, 

ya tapi kadang saya juga takut 

kalo nanti ketauan terus 

ketangkep polisi. Selama 

dagangin narkoba, saya juga 

masih kerja jaga kantin di 

sekolah. Nah terus berapa lama tu 

ya… 6 bulan an kalo gak salah tu 

saya sama suami ditangkep polisi, 

itu pas posisi kita mau nganter 

barang pesenan ke karaoke daerah 

Bandungan.  

Lalu apa saja 

yang dialami 

selama proses 

dari awal 

sampai menjadi 

narapidana 

Jadi pas ditangkep tu saya Cuma 

bisa nangis gara-gara takut mbak. 

Terus saya dibawa ke Polrestabes 

ditahan terus sambil nunggu 

sidang. Terus pas sudah sidang 

saya divonis 5 tahun 9 bulan. 

Waktu saya denger vonisnya 

segitu saya cuma bisa nangis 

merasa kayak beban makin berat, 

malu saya sama anak sama 

keluarga jugasama anak. Awal 

masuk ke lapas, stress takut 

nangis terus karena gak terbiasa 

sama lingkungan lapas. Mikirnya 

bakal ketemu sama orang-orang 

jahat yang kasusnya macem-

macem Saya cuma nangis terus 

karena jauh dari anak, apalagi 

karena suaminya juga menjadi 

narapidana di lapas lain. Malu dan 

sangat menyesal lah mbak. Sampe 

pas awal dulu itu karna stres terus 

sampe gabisa tidur hampir 

sebulan tu mbak. 

Selama disini juga harus tinggal di 

dalam kamar dengan narapidana 

G.2 Subyek selalu 

menangis karena 

stres 
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lainnya, kira-kira 50 orang. Terus 

juga harus mengikuti peraturan-

peraturan yang berlaku. Makin 

stress mbak jadi gapunya 

kebebasan.  

Okee mbak… 

kita agak santai 

dulu nih 

pembahasannya. 

Saya mau 

bertanya, apa 

saja fasilitas, 

kegiatan, yang 

mbak dapatkan 

sejak masuk 

lapas? 

Yaa kamar.. kasurnya hadap 

hadapan, ada tvnya, terus dapet 

baju juga semua dari sini.Ada jam 

berkunjung juga tapi sekarang 

udah gak selama dulu, jadi jam 

kunjungan dibatasi. Terus disini 

ada wartel sama ada computer 

buat videocall/ 

  

Kegiatan dipagi 

hari biasanya 

ngapain aja 

mbak  

Pagi bangun jam stengah 6, terus 

ada apel pagi jam 7, habis itu 

sarapan menunya udah dari sini, 

nanti tinggal mbantu nyiapin 

makanan Terus habis itu ada 

binker dari jam 10 sampai 12 

biasanya 

  

Kalau siang 

mbak 

Bebas sih mbak nah... biasanya 

kalau jam bebas gini dipake buat 

telepon ato videocall. Tapi ada 

jam nya jga, dari jam 10 sampe 2 

siang, bebas mau berapa kali, 

yang penting lapor petugas dulu. 

Terus biasanya ada olahraga 

senam sama volly tergantung 

jadwal  

  

Kalau dimalam 

hari mbak 

Ya makan malam bareng terus 

habis itu biasanya nonton tv, terus 

jam tidur maksimal jam 12  

  

Kegiatan yang 

wajib apa aja 

mbak 

Apel pagi sama binker mbak    

Peraturan yang 

paling ketat 

dilapas apa sih.. 

Semuaya ketat sih mbak paling ya 

daerah itu gaboleh bawa HP sm 

narkoba  

  

Kesulitan apa Gak ada sih mbak    
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yang anda alami 

saat berada 

dilapas 

Pernah 

melanggar 

peraturan nggak 

mbak  

Nggak mbak belum pernah    

Bagaimana 

hubungan anda 

dengan 

narapidana yang 

lain 

Baik...   

Kalau dengan 

petugas lapas 

Baik juga    

Baik mbak… 

sekarang 

pembahasan 

kita mau agak 

lebih serius nih. 

Boleh 

diceritakan 

mbak 

permasalahan 

apa aja yang 

mbak alami saat 

berada dilapas  

Awal masuk ke lapas tu ya tadi 

mbak, nangis terus karena belum 

bisa menyesuaikan diri sm 

lingkuan sini jg kalik ya. Jadi saya 

tu nangissss terus sampai tidak 

bisa tidur sampe sebulan. Sedih 

nangis terus gara-gara jauh dari 

anak, malu sama keluarga  

 

G.2 Selalu menangis 

dan sedih 

muncul akibat 

dari stress 

subyek 

Oke brarti 

selama di lapas 

mbak strea ya?  

Iyalah mbak.. setiap hari stress 

terus hehe.. 
PE.1 Subyek stress 

settiap hari 

selama di lapas 

Kenapa mbak 

bisa stress 

setiap hari 

Jauh dari anak mbak.. kepikiran 

terus sama anak, takut juga 

keluarga saya dijauhi tetangga 

karna anaknya kena kasus 

narkoba, ngrasa bersalah terus bak 

tiap hari, sampe kalo ketemu ato 

telpon keluarga mesti saya minta 

maaf terus 

PE.1 Subyek 

mengalami stres 

setiap hari 

karena 

permasalahannya 

Berapa lama 

biasanya mbak 

kalo lagi stress 

Yaa bisa seharian mbak, 

pokoknya hamper setiap hari 

stress pasti 

PE.1 Durasi ketika 

subyek stress 

bisa sampai 

seharian 

Biasanya kapan Gak mesti mbak, tau-tau kepikiran PE.2 Stres pada 
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aja mbak 

stresnya muncul  

masalah terus stress…  subyek bisa 

muncul kapan 

saja 

Nah tadi kan 

mbak bilang 

stiap hari stress 

nih.. apa mbak 

gak pernah bisa 

ngontrol gitu 

biar gak stress 

terus ato tiap 

hari 

Nggak mbak, nggak bisa, saya 

coba sabar tapi tetep aja stres 

 

PS.1 Subyek tidak 

bisa mengontrol 

stresnya sendiri 

Kenapa mbak 

gabisa kontrol 

stress nya 

Duh mbak terlalu banyak masalah 

saya tu jadi gak mungkin bisa 

kontrol stres, kan sampe sekarang 

saya stress terus 

PS.1 

 

 

 

 

 

PE.1 

Terlalu banyak 

masalah 

membuat subyek 

kesulitan 

mengontrol 

stress nya 

 

Subyek masih 

stes sampai 

sekarang 

 

Sejak di lapas, 

apa yang mbak 

lakukan untuk 

mengurangi 

permasalahan 

mbak.  

Apa ya mbak.. nggak bisa ngapa-

ngapain kita gak bebas, diawasi 

terus sama petugas sini jadi saya 

bisa apa. Terlalu banyak masalah 

saya mbak sampe mau ngurangin 

lagi tu gatau gimana 

PS.2 Subyek tidak 

bisa mengatasi 

permasalahannya 

karena tidak bisa 

bebas 

melakukukan 

apapun 

Perasaannya 

gak berdaya 

gitu ya mbak 

Iyaa mbak, susah lah… PS.2 Subyek merasa 

tak berdaya  

Sejauh ini mbak 

sudah bisa 

menerima 

kenyataan 

belum, jadi 

lebih tabah gitu 

sekarang 

Slalu berusaha mbak tapi masih 

belum.. perasaan bersalah sama 

malu tu masih ada 

PS.3 Subyek belum 

bisa menerima 

kenyataan 

Mungkin dari 

berdoa gitu 

Ya paling pas berdoa mbak, habis 

itu stress lagi paling 
PS.3 

 

Ketabahan 

subyek kurang 
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mbak jadi lebih 

sabar lebih 

tabah gitu 

 

 

 

 

 

 

Pernah gak 

mbak stress ato 

minder karena 

fisik mungkin 

Gak mbak   

Kalo pas capek, 

lagi sakit gitu 

terus jadi stress 

pernah mbak? 

Gak mbak, tapi stress jadi bikin 

capek mbak 
G.1 Stres membuat 

subyek merasa 

mudah lelah 

Kenapa bisa 

gitu mbak 

Ya mungkin kan karna kepikiran 

terus… beban di pikiran banyak  

terus ngapa-ngapain tu jadi males 

sama gampang capek aja 

G.1 Stres membuat 

subyek sakit 

kepala 

Selain sakit 

kepala mbak, 

biasanya apa aja 

yang mbak 

rasain kalo lagi 

stress 

Ya sakit kepala.. susah tidur, 

nggak nafsu makan nggak makan 

nangis terus 

G.1 

 

 

 

 

 

 

G.2 

Stres membuat 

subyek sakit 

kepala, susah 

tidur, tidak nafsu 

makan 

 

 

Subyek selalu 

menangis jika 

stress, dan takut 

Ada lagi 

mungkin mbak 

yang mbak 

rasain kalo stres 

Sering nglamun sama gak konsen 

pas ada kegiatan disini mbak. 

Terus itu saya tu minder nggak 

PD gitu takut dianggap buruk 

sama orang-orang, terus sejak 

masuk sini kayak gampang 

khawatir gituloo mbak, cemas 

sama nasib anak saya yang harus 

tinggal sama neneknya, 

orangtuanya gabisa ngrawat, takut 

anak sakit ato ada apa-apa sama 

temennya 

G.2 Subyek jadi 

tidak percaya 

diri, sering 

melamun, tidak 

konsentrasi, 

serta sering 

khawatir dan 

cemas akibat 

stres 

Pernah sakit 

parah gitu mbak 

gara-gara stres 

Belum pernah mbak, jangan 

sampe lah 
  

Okee mbak 

mungkin segitu 

Hehe yaa mbak amiin makasih    



128 

 

 

dulu, terima 

kasih buat 

waktu sama 

kesempatannya 

udah boleh 

wawancara 

mbak, semoga 

bisa ketemu di 

lain waktu, dan 

semoga mbak 

sama keluarga 

sehat-sehat terus 
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1.3 Verbatim Subyek 3 

Nama :  WL 

Asal : Sragen 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Untuk menindak lanjuti 

pembicaraan kemarin, 

bahwa hari ini saya akan 

melakukan wawancara, 

gimana sudah siap? 

Santai rileks, nggak usah 

tegang, anggap aja temen 

sendiri 

Hehe... iyaa kak   

Oke yang pertama boleh 

diceritakan mbak gimana 

kehidupan masa kecilnya 

Wah pahit kak... pahit 

banget 

  

Boleh diceritakan mbak 

kok bisa pahit masa 

kecilnya 

Hehe gimana ya kak, 

malu saya tu, kan 

saya cuma orang 

kampung gak lulus 

SD... malu aja gitu 

  

Gapapa mbak cerita aja, 

saya siap mendengarkan 

Ya saya ni kan dari 

Sragen. Dulu pas 

masih umur 6 bulan 

orangtua saya cerai, 

gatau karna apa, terus 

bapak saya pergi dari 

rumah, jadi saya 

tinggal cuma sama 

ibu sama eyang, jadi 

sampe saya besar aja 

gak pernah tau wajah 

bapak aslinya tu 

kayak gimana, paling 

tau dari foto yang ada 

dirumah. Emm.. terus 

saya tinggal sama 

eyang sampe SD, ibu 

kerja di luar kota 

pulang nya gak nentu. 

Terus pas saya kelas 5 
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SD ibu meninggal 

gara-gara sakit. Ya 

akhirnya saya juga 

gak tamat SD karna 

gak punya uang. Ya 

gitu sih kak hehe jadi 

malu saya ni Cuma 

orang gak tamat SD, 

beda sama kakaknya.. 

Eh mbak jangan gitu ah 

hehe 

Oke mbak lalu boleh 

diceritain juga mbak 

masa remaja nya seperti 

apa 

Saya sudah mulai 

bekerja jadi 

pembantu sejak umur 

13 tahun kak. Wah 

udah melalang-buana 

saya kak dari Jakarta, 

Medan, Pekanbaru, 

sampai Maluku. Jadi 

saya tu udah terbiasa 

“hidup di jalan”. 

Dulu juga pernah 

punya pacar, tapi 

karena terjebak 

pergaulan yang salah 

ya kak, terus saya kan 

cuma lulusan SD jadi 

gak ngerti apa-apa, 

akhirnya saya hamil 

diluar nikah pas 

masih 15 tahun. 

Terus lahiran anak 

perempuan. Tapi kan 

saya gamau bawa 

anak saya, saya kan 

mau minta 

pertanggungjawaban 

dari pacar saya kak, 

jadi anak saya saya 

kasih ke pacar saya 

buat dirawat sama 

pacar dia yang baru. 

Nah sejak saat itu, 

gak pernah melihat 
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anak saya lagi sampe 

sekarang kak. 

Terus waktu saya 

jadi pembantu di 

Medan, saya juga 

nyambi bekerja PSK 

mbak hehe.. nah 

terus mungkin karna 

kesenengan ya kak, 

dulu kan salah 

bergaul dengan 

pacar, nah jadi saya 

ke tempat itu ya 

karna inisiatif 

sendiri. Nah sejak 

sambil nyambi, saya 

punya penghasilan 

tambaha, nah ini 

sempet buat saya jadi 

orang yang lebih 

sombong kak, karna 

sya merasa bisa beli 

barang apapun yang 

saya pengen dengan 

uang tambahan ini. 

Di saat seperti ini 

saya kayak ngrasa 

tidak perlu teman 

gitu. Saya kerja PSK 

ini kurang lebih 10 

tahun. 

 

Bagaimana kehidupan 

pada masa dewasa 

Saya masih kerja 

jadi pembantu sama 

PSK kak. Saya juga 

nglakuin hubungan 

sama pelanggan saya 

tanpa ada ikatan, 

malah saya pernah 

jadi simpenan kak. 

Nah karena saya 

ngrasa lebih untung 
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bekerja jadi PSK, 

akhirnya di usianya 

yang ke 25 tahun, 

berhenti bekerja 

sebagai 

pembantu.Tapi jalan 

tiga tahun setelah 

tidak jadi pembantu, 

sepi kak. Penghasilan 

juga jadi tidak 

menentu, tapi 

untungnya ada 

tawaran dari teman 

buat nyambi kerja 

buruh pabrik keripik.  

Satu tahun kemudian 

ketemu sama laki-

laki dan akhirnya 

menjalin hubungan 

pacaran. Dia juga 

yang pernah datang 

ke tempat ini. 

Awalnya saya tidak 

mau menjalin 

hubungan lantaran 

masih ada rasa sakit 

hati dengan sosok 

laki-laki karena 

sudah menjadi 

“korban” kak, tapi 

karena sosok 

kebapakannya 

akhirnya saya mau 

menerima. Hampir 

berjalan satu tahun 

pacaran, saya 

akhirnya baru tahu 

kalo pacar saya 

ternyata sudah ada 

istri dan anak. 

Sempat sakit hati 

lagi tetapi saya 
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diyakinkan oleh 

pacar bahwa akan 

dinikahi dan menjadi 

“suami sambung”. 

Saya juga sudah 

dikenalkan dengan 

calon mertua, dan 

calon mertua senang 

serta menerima saya 

kak. 

 

Baik lalu bagaimana 

cerita mbak akhirnya 

melakukan tindakan 

kejahatan 

Saya diajak teman 

buat nyari anak-anak 

kak, terus dibawa ke 

tempat itu. Diiming-

imingi penghasilan 

tambahan yang 

lumayan, akhirnya 

tergoda. Ini saya 

lakuin juga tanpa 

sepengetahuan 

pacar. Saya biasa 

cari anak-anak 

remaja saat 

perjalanan pulang 

dari pabrik, atau saat 

sedang libur. Nah 

bodohnya saya, saya 

gak tau kak kalo 

yang saya lakuin ini 

kejahatan eksploitasi 

anak dan melanggar 

hukum. 

Sampe suatu malam, 

daerah prostitusi saya 

ini didatengin polisi 

kak. Saya ditangkep 

polisi namun tidak 

ditahan dan masih 

ditetapkan sebagai 

saksi karena belum 

ada bukti yang cukup. 
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Awalnya saya hanya 

kebingungan dan 

takut, tapi tidak 

sampai menangis. 

Saya akhirnya 

kembali pulang dan 

melanjutkan 

pekerjaannya, namun 

tidak menjadi PSK 

lagi karena takut 

ditangkap kembali. 

Saya juga nggak 

memberitahukan hal 

yang terjadi pada 

pacar karena malu 

dengan calon 

mertuanya. Akhirnya 

satu minggu 

kemudian saya pulang 

kembali ke Sragen. 

Tapi dua bulan 

kemudian saya 

ditangkap dirumah 

dan langsung 

dijadikan tersangka, 

dengan bukti kuat 

melakukan tindak 

kejahatan 

perlindungan anak. 

Apa saja yang dialami 

selama proses dari awal 

sampai menjadi 

narapidana 

Pada saat ditangkap 

kembali, merasa 

sangat ketakutan dan 

terus menangis. Malu 

dan tidak tega 

dengan nenek saya 

yang menyaksikan 

penangkapan saya 

secara langsung. 

Saya langsung 

dibawa ke 

Polrestabes untuk 

ditahan sambil 

G.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.2 

Subyek stress 

dan berakibat 

badan lemas, 

sakit maag, 

kepala pusing, 

tidak bisa tidur 

 

 

 

Subyek stress 

dan berakibat 

selalu sedih, 

menangis, 
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menunggu waktu 

sidang. Saya merasa 

sangat sedih dan stres 

berat ketika tahu 

akhirnya divonis 

empat tahun penjara.  

Awal masuk ke 

lapas, saya terus 

menangis karena 

takut dan belum siap 

menerima kenyataan 

menjadi narapidana. 

Subyek mengaku 

hampir setiap hari di 

tahun pertamanya 

menjadi narapidana, 

selalu diliputi rasa 

malu dan penyesalan 

yang mendalam. Hal 

ini sering membuat 

saya tidak bisa tidur 

dan jarang makan. 

Bahkan di hari 

pertama masuk 

lapas, pernah berniat 

untuk bunuh diri 

dengan cara 

memukulkan kepala 

ke tembok kamar 

ketika semua 

narapidana tidak ada. 

Namun hal ini 

langsung dihentikan 

oleh teman 

narapidana. Selain 

itu juga sering 

mengeluh badannya 

lemas, maag 

kambuh, dan kepala 

pusing.  

 

bahkan depresi 

sampai berniat 

untuk bunuh diri 

Okee mbak… kita agak Ada kamar.. kasurnya   
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santai dulu nih 

pembahasannya. Saya 

mau bertanya, apa saja 

fasilitas, kegiatan, yang 

mbak dapatkan sejak 

masuk lapas? 

hadap hadapan 50, 

ada tv, terus dapet 

baju juga semua dari 

sini. Bisa kejar paket 

juga, ada sekolah, 

tempat ibadah. Terus 

disini ada wartel sama 

ada computer buat 

videocall/ 

Kegiatan dipagi hari 

biasanya ngapain aja 

mbak  

Pagi bangun jam 

stengah 6, terus ada 

apel pagi jam 7, habis 

itu sarapan menunya 

udah dari sini, nanti 

tinggal mbantu 

nyiapin makanan 

Terus habis itu ada 

binker dari jam 10 

sampai 12 biasanya 

  

Kalau siang mbak Bebas sih kak... 

biasanya kalau jam 

bebas gini dipake 

buat telepon ato 

videocall. Tapi ada 

jam nya jga, dari jam 

10 sampe 2 siang, 

bebas mau berapa 

kali.  

  

Kalau dimalam hari mbak Ya makan malam 

bareng terus habis itu 

biasanya nonton tv, 

terus tidur 

  

Kegiatan yang wajib apa 

aja mbak 

Apel pagi sama 

binker kak  

  

Peraturan yang paling 

ketat dilapas apa sih.. 

Semuaya ketat sih 

kak hehe  

  

Kesulitan apa yang anda 

alami saat berada dilapas 

Gak ada sih kak    

Pernah melanggar 

peraturan nggak mbak  

Nggak kak belum 

pernah  

  

Bagaimana hubungan 

anda dengan narapidana 

Baik kak...   
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yang lain 

Kalau dengan petugas 

lapas 

Baik juga kak    

Baik mbak… sekarang 

pembahasan kita mau 

agak lebih serius nih. 

Boleh diceritakan mbak 

permasalahan apa aja 

yang mbak alami saat 

berada dilapas  

Saya sangat menyesal 

kak sama perbuatan 

saya, saya juga 

menganggap diri saya 

ini sudah kotor lah, 

gak ada harga diri lagi 

 

G.2 Subyek merasa 

tidak punya 

harga diri lagi 

Oke brarti selama di lapas 

mbak stres ya?  

Iyalah kak.. hampir 

stiap hari stres terus 
PE.1 Subyek stress 

setiap hari 

selama di lapas 

Kenapa mbak bisa stress 

setiap hari 

Ya itu tadi sih kak, 

saya sampe sekarang 

tu selalu dihantui 

perasaan diri sudah 

hina itu, kalo untuk 

permasalahan kasus 

saya pelan-pelan gak 

kepikiran lagi 

PE.1 Subyek 

mengalami stres 

setiap hari 

karena 

permasalahannya 

Berapa lama biasanya 

mbak kalo lagi stress 

Yaa bisa seharian 

mbak, pokoknya 

hamper setiap hari 

stress pasti 

PE.1 Durasi ketika 

subyek stress 

bisa sampai 

seharian 

Biasanya kapan aja mbak 

stresnya muncul  

Gak mesti kak, tau-

tau kepikiran masalah 

terus stress…  

PE.2 Stres pada 

subyek bisa 

muncul kapan 

saja 

Nah tadi kan mbak bilang 

stiap hari stress nih.. apa 

mbak gak pernah bisa 

ngontrol gitu biar gak 

stress terus ato tiap hari 

Lumayan sih mbak, 

saya sudah pelan-

pelan mulai bisa gak 

memikirkan hal-hal 

yang bikin stress, 

kayak kasus saya itu 

 

PS.1 Subyek mulai 

bisa mengontrol 

stresnya sendiri 

Perasaannya gak berdaya 

gitu pernah gak mbak 

Saya kalo udah 

keinget harga diri 

saya ni ya saya bisa 

apa mbak, saya udah 

hina lah pokoknya, 

gabisa berbuat apa-

PS.2 Subyek merasa 

tak berdaya saat 

dihadapkan 

stressor 
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apa buat ngubah itu 

Sejauh ini mbak sudah 

bisa menerima kenyataan 

belum, jadi lebih tabah 

gitu sekarang 

Lumayan kak PS.3 Subyek belum 

bisa menerima 

kenyataan 

Mungkin dari berdoa gitu 

mbak jadi lebih sabar 

lebih tabah gitu 

Iyaa kak, sejak ikut 

karawaitan dan mulai 

hijab jadi muali lebih 

tabah, tapi ya kalo 

udah bener-bener ada 

sesuatu yang bikin 

stress pasti saya bakal 

stress banget kak 

PS.3 

 

 

 

PS.2 

Ketabahan 

subyek baik 

 

 

Subyek merasa 

tidak bisa 

mengendalikan 

stress jika terlalu 

berat 

Pernah gak mbak stress 

ato minder karena fisik 

mungkin 

Gak mbak gapernah, 

Puji Tuhan dikasih 

badan sempurna sama 

Tuhan 

  

Kalo pas capek, lagi sakit 

gitu terus jadi stress 

pernah mbak? 

Gak mbak, nek stress 

jadi gampang capek 

iyaa mbak 

G.1 Stres membuat 

subyek merasa 

mudah lelah 

Kenapa bisa gitu mbak Ya mungkin kan 

karna kepikiran 

terus… sakit kan 

kepala ne, terus 

gampang maag, jadi 

gak ada tenaga jadi 

gampang capek kak 

G.1 Stres membuat 

subyek sakit 

kepala dan maag 

Selain sakit kepala mbak, 

biasanya apa aja yang 

mbak rasain kalo lagi 

stress 

Ya sakit kepala.. 

susah tidur, nggak 

nafsu makan nggak 

makan gitu, nangis 

terus hehe.. terus 

takut dianggep 

penjahat sama 

tetangga ato temen-

temen 

G.1 

 

 

 

 

 

 

 

Stres membuat 

subyek sakit 

kepala, susah 

tidur, tidak nafsu 

makan 

 

 

Ada lagi mungkin mbak 

yang mbak rasain kalo 

stress 

Nggak PD kak, malu 

karna saya kotor. 

Terus sering nglamun 

sama gak konsen 

apalagi pas di binker 

G.2 Subyek jadi 

tidak percaya 

diri, sering 

melamun dan 

tidak konsentrasi 
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sana akibat stres 

Okee mbak mungkin 

segitu dulu, terima kasih 

buat waktu sama 

kesempatannya udah 

boleh wawancara mbak, 

semoga bisa ketemu di 

lain waktu, dan semoga 

mbak sama keluarga 

sehat-sehat terus 

Hehe yaa mbak amiin 

makasih  
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2. Triangulasi 

2.1 Triangulasi Subyek 1 

Pertanyaan Jawaban 

Disini saya mau tanya-tanya tentang 

mbak SC, mbak AI ni udah kenal 

sama mbak SC sejak kapan sih 

mbak? 

Kapan yaa mbak... kalo gak salah 

pas nyiapin buat ibadah di gereja 

depan situ 

Menurut mbak AI, mbak SC ni 

gimana sih orangnya... baik ceria ato 

pendiem gitu mbak? 

Baik mbak.. baik... lucu juga 

humoris orangnya, suka guyonan 

sama temen-temen 

Tapi pernah gak mbak AI liat 

langsung mbak SC ni 

memperlihakan wajah yang sedih 

ato malah tiba-tiba jadi pendiem 

gitu, kalo iya biasanya pas kapan 

mbak 

Pernah mbak biasanya kalo pas 

kangen sama anaknya, yaa saya juga 

gitu mbak disini juga mesti pada 

kangen sama anaknya..keluarganya..  

Sering gak mbak liat mbak SC 

kayak gitu 

Ya sering mbak, pas ibadah mesti 

dia nangis, pas di kamar cerita 

bareng ya sedih nangis mbak 

Baik mbak.. lalu selanjutnya, mbak 

AI tau kasus yang dialami mbak SC? 

Tau mbak, narkoba ya kalo gak 

salah 

Sejauh mana mbak AI tau tentang 

kasusnya mbak SC? 

Dia tu makek sama jualin  

Mbak SC yang cerita langsung ke 

mbak AI? 

Ya kan kita sering curhat bareng, 

terus katanya dia jualin tu terpaksa 

diajak temene sama ekonomi to 

mbak, biasa... katanya ntar dia beli 

dulu ke orang baru dijual lagi 

harganya dimahalin dulu.. 

Oke mbak.. lalu kalau tentang 

keluarganya mbak SC, mbak tau 

gak? 

Katanya dia gak diperhatiin sama 

keluarganya, anak paling kecil tapi 

gak disayang, tapi kalo sama 

suaminya ya perhatian mbak, 

kadang jengukin kesini 

Mbak AI tau permasalahan apa aja 

yang bikin mbak SC jadi sedih ato 

stres gitu? 

Ya kangen anake mbak, anake kan 

satu tok kangen terus katanya, terus 

sama takut tetangganya jauhin 

keluarganya, takut anaknya diejek 

temen sekolahnya, gitu katanya 

mbak 

Kalo udah kangen anaknya biasanya Ya paling telpon dari wartel, soalnya 
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mbak SC ngapain mbak? jarang bisa ketemu anake sekolah 

tiap hari to 

Mbak SC pernah cerita juga gak 

mbak kangen sama keluarga 

besarnya? 

Katanya udah gak peduli mbak, 

bodo amat gitu, wong dia pernah 

paling keinget bentar tok habis itu 

yaudah, lebih sering keinget anake 

Mbak AI tau gak biasanya kalo 

mbak SC lagi stres tu mesti bakal 

sakit ato nangis gitu mbak? 

Ya nangis.. mesti gak selera makan 

makane badane kecil, terus nanti 

bilang sakit kepala. Dulu malah 

pernah pas awal-awal dia demam 

tinggi banget mbak, tak temeni dulu 

juga.. 

Baik mbak AI.. mungkin cukup 

dulu, terimakasih buat waktunya ya 

mbak 

Ya mbak sama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

2.2 Triangulasi Subyek 2 

Pertanyaan Jawaban 

Disini saya mau tanya-tanya tentang 

mbak TR, mbak SL ni sejak kapan 

sih mbak kenl sama mbak TR? 

Eemm.. pas nyiapin nyiapin sarapan 

ketoke mbak 

Menurut mbak SL, mbak TR ni 

kayak gimana orangnya... ceria ato 

pendiem gitu? 

Baik.. sering usil juga mbak sama 

temen-temen 

Tapi pernah gak mbak SL liat 

langsung mbak TR ni 

memperlihakan wajah yang sedih 

ato malah tiba-tiba jadi pendiem 

gitu, kalo iya biasanya pas kapan 

mbak 

Pernah mbak biasanya pas habis dia 

slesai berdoa di gereja sama kalo pas 

curhat bareng 

Sering gak mbak liat mbak TR 

kayak gitu 

Hampir tiap hari mbak, dia sering 

nangis mukanya merah gitu nyesel 

sama perbuatannya kangen sama 

anak-anaknya 

Baik mbak.. lalu selanjutnya, mbak 

SL tau kasus yang dialami mbak 

TR? 

Narkoba mbak 

Sejauh mana mbak SL tau tentang 

kasusnya mbak TR? 

Makai sama jualin, tapi katanya dia 

tu jualin karna diajak suaminya. Kan 

suaminya sekarang juga ditahan 

mbak di Lapas... Salatiga kalo gak 

salah 

Mbak TR ada cerita gak ke mbak SL 

kenapa kok mau diajak suaminya 

jual narkoba juga? 

Terpaksa mbak katanya gara-gara 

ekonomi keluarga gitu..  

Oke mbak.. lalu kalau tentang 

keluarganya ato masa kecilnya mbak 

TR tau gak mbak? 

Ya dia pernah cerita dulu sering 

main sama temen-temennya sampe 

gak inget sekolah hehe. Kalo 

keluarganya sekarang tetep dukung 

dia, sering jengukin kesini juga 

Mbak AI tau permasalahan apa aja 

yang bikin mbak SC jadi sedih ato 

stres gitu? 

Biasanya kalo pas curhat cerita 

kangen anaknya, takut anaknya 

kenapa-kenapa, sedih katanya gabisa 

jadi orangtua yang baik jadi penjahat 

semua dipenjara semua. Cemas 

sama nasib anaknya.  

Kalo udah kangen anaknya biasanya Ya paling telpon dari wartel, kalo 
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mbak TR ngapain mbak? ketemu kayaknya jarang ok mbak, 

sekali dua kali tok soalnya kan jauh 

rumahnya 

Mbak TR pernah cerita juga gak 

kalo kangen sama suaminya? 

Iyato mbak kan suamine hehe.. 

paling bisa ketemu kalo ada acara 

resmi lapas diluar, tapi kan kita 

gatau kapan aja mbak, lebih sering 

kegiatannya kan disini jadi gabisa 

ketemu suaminya dia 

Mbak SL tau gak biasanya kalo 

mbak TR lagi stres tu mesti bakal 

sakit ato nangis gitu mbak? 

Ya nangis terus kepikiran takut 

nasibe anak-anaknya, gak mau 

makan terus dia tu kayak takut terus 

kalo diomongin dibilang orang jahat 

gitu mbak, ya mungkin karna dia 

masih muda banget ya jadi masih 

takut cemas banget gitu 

Baik mbak SL.. mungkin cukup 

dulu, terimakasih buat waktunya ya 

mbak 

Ya mbak sama-sama 
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2.3 Triangulasi Subyek 3 

Pertanyaan Jawaban 

Oke mbak, disini saya mau tanya-

tanya tentang mbak WL, mbak DW 

sejak kapan sih mbak kenal sama 

mbak WL? 

Kita satu kamar mbak jadi paling 

awal kenalnya dari situ, persisnya 

pas saya mergokin mbak WL 

benturin kepala ke tembok 

Kenapa mbak kok mbak WL sampe 

benturin kepala ke tembok? 

Ya stres paling mbak, hbs itu mbak 

WL cerita takut disini. La karna itu 

saya jadi sering ngliatin mbak WL 

soalnya takut dia gitu lagi 

Sebelumnya pernah liat napi lain 

kayak gitu juga mbak? 

Gatau sih mbak kalo di kamar lain 

tapi ni saya baru pertama kali liat ya 

saya juga takut pas itu mbak.. 

Baik mbak.. menurut mbak DW, 

mbak WL ni gimana orangnya? 

Mbak WL tu baik mbak, kalem 

orangnya, penyabar, rajin sholat, 

sekarang mbak WL juga pake hijab 

Mbak DW pernah liat langsung 

mbak WL ni memperlihakan wajah 

yang sedih ato malah tiba-tiba jadi 

pendiem gitu, kalo iya biasanya pas 

kapan mbak? 

Kalo pas dia cerita soal kasusnya 

sama masa lalunya mbak, kasian jg 

sih liatnya mbak WL tu sering saya 

liat kayaknya orangnya penyabar 

tapi kalo lagi cerita gitu keliatan 

rapuh banget 

Sering gak mbak liat mbak WL 

kayak gitu 

Mayan sering mbak 

Baik mbak.. lalu selanjutnya, mbak 

DW tau kasus yang dialami mbak 

WL? 

Iya mbak, mbak WL pernah cerita 

katanya kasus perlindungan anak, 

dia juga dulu katanya jadi wanita 

malem gitu mbak 

Sejauh mana mbak DW tau tentang 

kasusnya mbak WL? 

Katanya gak sengaja jual anak 

mbak, dijebak temen-temennya 

katanya gitu 

Kalau tentang masa lalu mbak WL, 

mbak DW tau sejauh apa sih? 

Em.. mbak WL pernah cerita 

orangtuanya cerai pas dia masih 

kecil, ditinggal sama bapaknya pergi 

nikah lagi, ibuknya sekarang udah 

meninggal. Terus mbak WL pernah 

cerita pernah hamil pas umur berapa 

gitu tapi anaknya dikash ke pacarnya 

dulu. Dia juga katanya udh jadi 

pembantu di kota-kota udah lama. 

Terus pas di Medan jadi wanita 
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malem juga katanya karna buat 

seneng-seneng aja  

Oke mbak.. lalu kalau tentang 

keluarganya, ada yang jengukin 

kesini gak? 

Neneknya sama mertuanya aja yang 

sering jengukin, suaminya jarang sih 

saya tau. Kalo bapaknya mbak WL 

pernah dateng pas nikahan tapi habis 

itu gak pernah lagi, makanya mbak 

WL gak peduli sama bapaknya 

Mbak DW tau permasalahan apa aja 

yang bikin mbak WL jadi sedih ato 

stres gitu? 

Ya itu tadi mbak soal kasusnya, 

terus dia kangen sama suaminya 

pengen jalan-jalan bareng, kangen 

sama mertua nya juga udah 

dianggep ibuknya sendiri. Kan 

mereka baru nikah berapa bulan 

yang lalu disini. Terus mbak WL tu 

sering bilang kalo dia tu kotor ato 

hina gitu, ya mungkin karna dia 

sekarang udah tobat terus nyadar, 

kadang saya gak tega ajasih..  

Mbak DW tau gak biasanya kalo 

mbak WL lagi stres tu mesti bakal 

sakit ato nangis gitu mbak? 

Ya nangis, gak mau makan sampe 

maag terus, terus dia tu sering bilang 

badannya lemes. Tapi kalo udah 

stres gitu mbak WL mesti ngajakin 

sholat bareng sama karawitan bareng 

juga 

Baik mbak SL.. mungkin cukup 

dulu, terimakasih buat waktunya ya 

mbak 

Ya mbak sama-sama 
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LAMPIRAN D 

Informed Consent 
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