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1. Latar belakang subjek 

a. Kondisi keluarga secara umum (jumlah saudara, usia, pendidikan, 

pekerjaan dan seberapa dekat dengan subjek). 

b. Kondisi ekonomi (pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, sumber pendapatan 

dan pengeluaran, sumber pembiayaan hidup subjek secara pribadi). 

c. Lingkungan tempat tinggal subjek dan kondisi tetangga (rata-rata 

pekerjaan dan usia). 

d. Lingkungan pendidikan terakhir subjek dan alasan berhenti dari 

sekolah. 

e. Masa kecil subjek (tempat tinggal sebelum saat ini, pengalaman 

menyenangkan dan tidak terlupakan, pengalaman pahit dan 

menyedihkan). 

f. Kegiatan subjek  sehari-hari sebelum menjadi narapidana, baik di 

rumah maupun di lingkungan masyarakat. 

g. Kegiatan ibadah yang sering subjek lakukan, seberapa besar 

intensitasnya, dengan siapa subjek melakukannya serta atas 

bimbingan siapa. 

h. Gambaran penilaian diri subjek secara pribadi sebelum menjadi 

narapidana. 

i. Peristiwa paling menyenangkan selama hidup serta alasannya. 

j. Keputusan yang paling disesali dalam hidup serta alasannya. 

2. Interaksi sosial dengan keluarga 

a. Anggota keluarga yang paling dekat dengan subjek. 

b. Kepribadian masing-masing anggota keluarga menurut subjek 

pribadi. 

c. Pola asuh orang tua menurut subjek. 

d. Peran orang tua terhadap subjek. 

e. Gambaran keluarga yang ideal menurut subjek. 

f. Hubungan dengan keluarga setelah menjadi narapidana. 

g. Harapan keluarga terhadap subjek sebelum dan sesudah  menjadi 

narapidana. 
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3. Interaksi sosial dengan teman sebaya  

a. Sebelum menjadi narapidana 

1) Kondisi fisik lingkungan pergaulan subjek 

2) Teman-teman terdekat subjek (rata-rata usia, pendidikan atau 

pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, kepribadian masing-

masing menurut subjek). 

3) Kegiatan yang sering dilakukan bersama teman (tempat, waktu 

dan alasan melakukan kegiatan tersebut). 

4) Intensitas kedekatan subjek dengan sahabat atau teman-

temannya (seberapa sering mereka bertemu serta perasaan subjek 

jika tidak dapat bertemu dengan mereka). 

5) Sahabat terdekat subjek sampai saat ini (kepribadian dan alasan 

subjek bersahabat dengan orang tersebut). 

6) Pengalaman menyenangkan dan menyedihkan bersama sahabat 

atau teman-teman. 

7) Gambaran sahabat yang ideal menurut subjek. 

8) Hal-hal yang paling subjek benci dan yang paling subjek suka 

dari sahabat-sahabatnya. 

9) Hubungan dengan teman-teman atau sahabat setelah menjadi 

narapidana. 

b. Setelah menjadi narapidana 

1) Tanggapan teman-teman subjek setelah tahu bahwa subjek 

menjadi narapidana. 

2) Tanggapan subjek terhadap sifat teman-teman satu sel. 

3) Sahabat terdekat subjek selama di dalam sel. 

4) Kegiatan yang sering dilakukan bersama sahabat di dalam sel. 

5) Persahabatan di luar Lapas atau di dalam Lapas, mana yang lebih 

menyenangkan bagi subjek serta alasannya. 

6) Pola pergaulan atau lingkup pembicaraan antar teman satu sel. 

7) Intensitas kedekatan dengan teman satu sel. 
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4. Tugas Perkembangan remaja 

a. Cita-cita subjek, usaha yang sudah dilakukan dan rencana yang akan 

dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 

b. Ekspektasi subjek terhadap keberhasilannya dalam mewujudkan cita-

cita tersebut. 

c. Teman dekat lawan jenis sebelum menjadi narapidana, 

kepribadiannya dan penilaian subjek tentang orang tersebut. 

d. Gambaran pendamping hidup yang ideal bagi subjek di masa depan. 

e. Usaha untuk mendapatkan pendamping hidup yang diinginkan 

meskipun telah berstatus sebagai narapidana. 

f. Gambaran kehidupan ideal menurut subjek 10 tahun mendatang serta 

ekspektasi keberhasilannya dalam mencapai harapannya. 

5. Dampak Psikologis 

a. Perasaan setelah berstatus sebagai narapidana (secara psikologis). 

b. Perasaan selama menjalani hukuman di dalam Lapas (kondisi fisik di 

dalam sel, kegiatan selama di dalam sel, lingkungan pergaulan). 

c. Tanggapan subjek secara pribadi sesaat setelah dijatuhi hukuman 

penjara selama beberapa bulan? 

d. Tanggapan keluarga dan teman-teman terdekat terhadap vonis 

subjek? 

e. Perasaan subjek terhadap keluarga, teman terdekat dan tetangga-

tetangga di sekitar rumah subjek? 

f. Perasaan terhadap korban dan teman lain yang terlibat? 

g. Penilaian diri subjek setelah menjadi narapidana dan perubahan 

konsep diri. 

h. Rencana hidup subjek setelah keluar dari Lapas (secara ekonomi dan 

sosialisasi). 

i. Gambaran subjek tentang lingkungan Lapas sebelum dan sesudah 

berstatus sebagai narapidana. 
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j. Kegiatan ibadah yang dilakukan selama di dalam Lapas, intensitas 

dan pendampingnya. 

k. Kegiatan sehari-hari di Lapas dan di dalam sel. 

l. Kegiatan yang dilakukan seorang diri (secara pribadi) di dalam sel. 

m. Kondisi emosional selama di dalam sel (perbedaan sebelum dan 

sesudah menjadi narapidana). 

n. Perasaan subjek setelah keluar dari Lapas dan bertemu dengan 

teman-temannya serta lingkungan sosialnya.  
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Lampiran 2 

Hasil Reduksi 

Wawancara Subjek I 
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Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Halo, tanya-tanya bentar 

ga papa kan? 

Iya mbak…   

Ga ganggu kan? Ngga, malah 

seneng..hehehe 

  

Kamu berapa bersaudara 

sih kalau di rumah? 

Tiga…   

Kamu anak keberapa? Dua   

Semuanya cewek, cowok 

atau gimana? 

Cowok semua…   

Paling gede usia? 23   

Kalo adik? 3 taon…   

Kakak kerja? 

Tinggal sama kamu juga? 

Di mana?  

Iya.. 

Ngga, udah nikah og, 

tinggal di rumahnya sendiri 

Di deket PRPP, Puri 

anjasmoro 

  

Berarti jarang ketemu ya? Iya   

Ibu, bapak kerjanya apa? Bapak jualan di pasar, kalau 

ibu di rumah ngurus adik 

  

Jualan apa? Jualan sandal   

Rumahmu mana sih? Gayamsari, Pedurungan   

Lingkungan rumah kamu 

kaya gimana? 

Kos-kos an og   

Owh, jadi nge-kos? Iya   
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Kaya kos keluarga gitu? Iya   

Aslinya mana sih kamu? Demak   

Berarti kamu seringnya 

maen sama anak-anak 

yang tinggalnya di kos 

situ juga? 

Ya ngga juga, sama 

tetangga juga og… 

  

Berarti kalau di rumah 

kamu seringnya sama 

siapa? 

Ya sama adek, sama ibu, 

bapak kan kerja jadi jarang 

di rumah 

  

Sehari-hari kamu ngapain 

kalau di rumah? 

Ya jagain adek, ibu nyuci, 

ya aku jagain adek 

  

Kamu paling deket sama 

siapa kalau di rumah? 

Sebenernya sama bapak, 

karena dulu waktu pisah 

ranjang, ikutnya 

bapak…tapi bapak sekarang 

kerjanya sampe malem-

malem jadi jarang 

ketemu… 

  

Owh sempet pisah 

ranjang? 

Iya…   

Kapan itu kejadiannya? Aku SD kelas 1 sampe SD 

kelas 5 

  

Owh, terus habis balek 

lagi jadi ada adek itu ya? 

Hee..   

Kalau di rumah, biasanya 

kalau kamu minta uang 

sama siapa? 

Ya, kadang sama bapak, 

kadang ibu, tergantung 

mana yang ada… 

  

Tapi paling sering sama 

sapa? 

Ya sama bapak, kan yang 

cari uang bapak… 
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Terakhir kamu sekolah 

kelas berapa? Dimana? 

Kelas 2 SMP, Mardisiswo   

Udah berapa tahun ga 

sekolah? Kenapa? 

Udah lama, nakal og, ngga 

disekolahin 

  

Jadi kamu dikeluarin? 

Kog ga nglanjutin di 

tempat lain? 

Iya, ngga ah, udah males,  

kaya gitu terus og 

  

Trus, orangtua kamu 

gimana tau kamu ga 

sekolah gitu? 

Yah, gimana lagi, udah 

kemauan anaknya, kalau 

dipaksa kan malah kasian… 

ga pengen terlalu 

membebani anak… 

 Pola asuh orangtua 

subjek cenderung 

permisif. 

Hobi kamu apa? Sukanya 

ngapain kamu? 

Ya..mancing 

 

  

Mancing di mana 

biasanya? Sama siapa? 

Di desa, Mranggen sama 

temen-temen…ya, ngisi 

waktu luang kalau bosen 

  

Temen itu temen 

darimana? Naek apa kalau 

ke sana? 

Temen rumah og, 

tetangga…naek motor 

biasanya 

  

Menurutmu, kamu 

orangnya kaya gimana 

sih? 

Gampang dihasut, gampang 

ikut-ikut temen, terlalu 

gampang percaya ama 

orang…hehehe 

D5 Subjek 

mengidentifikasikan 

dirinya secara 

negatif. 

Kamu ngerasa ada yang 

berubah ga dari diri kamu 

sebelum kamu masuk sini 

sama sekarang? 

Hmm, ngga sih, sama 

aja..hehehe 

Cuman ya krasa nyesel aja, 

tapi yah buat pelajaran 

hidup aja, malah nambah 

D7 Subjek merasa 

senang tinggal di 

Lapas karena 

merasa banyak 

mendapat teman 

baru. 
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temen sih…  

Owh, gitu ya…    

Menurutmu, apa sih peran 

orangtua buat kamu? 

Kamu lebih deket sama 

bapak/ibu? 

Ya yang nasehatin… 

Sama bapak sih, kalo ibu 

agak galak…hehehe 

 Subjek lebih dekat 

dengan ayahnya. 

Pernah dimarahin 

orangtua? Kenapa 

dimarahin? 

Ya, pernah….soalnya maen 

terus…ibu yang sering 

marahin 

  

Kalo bapak? Bapak ngga pernah sih, 

cuek og 

  

Trus, tanggapan orangtua 

kamu waktu kamu masuk 

sini gimana? 

Yah, dinasehatin jangan 

diulangin lagi… 

 

 Pola asuh orangtua 

subjek cenderung 

permisif. 

Marah-marah gitu ga? Ya ngga, ngga pernah 

marah og… 

  

Trus, bilang apa lagi? Ya dibilangin, di rumah 

udah bapak yang ngurus 

semua, ga usah pikiran 

rumah…. 

  

Kog orangtuamu bisa 

bilang gitu? Emangnya 

kamu ngeluh apa sama 

mereka? 

Yah, kepikiran rumah, 

kasian adek di rumah ga ada 

yang jagain… 

D4 Subjek merasa 

kasian terhadap 

adiknya. 

Owh, gitu…trus kalau 

menurutmu sendiri, 

orangtua mu orang yang 

kayak gimana sih? 

Baik, penyayang, ga pernah 

marah-marah…. 
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Trus, perasaanmu sama 

keluarga-keluargamu 

yang lain gimana? Mereka 

tau ga kamu masuk sini? 

Ya, tau…ya biasa aja sih… 

Cuma kadang kasian 

orangtua yang malu, dikira 

nda bisa ndidik anak… 

D2 

D3 

Subjek merasa 

bersalah karena 

telah membuat malu 

orangtuanya. 

Kamu pengen ga 

banggain orangtuamu? 

Caranya gimana? 

Ya pengennya sih 

pengen…tapi ya itu, ga tau 

caranya gimana…udah kaya 

gini orangnya, ijazah ga 

punya…belum tau mau 

kerja apa… 

D5 Subjek merasa 

kurang percaya diri 

dengan statusnya 

sebagai narapidana. 

Maksudnya orangnya 

kaya gini thu maksudnya 

kamu kaya gimana? 

Yah, mantan napi, udah 

pernah dipenjara… 

D5  

Selama ini kamu udah 

banggain orangtuamu 

belum? 

Belum, nyusahin terus 

malah sampe bikin malu… 

 

D2 Subjek merasa 

dirinya belum bisa 

membanggakan 

orangtuanya.  

Lho, kenapa kog bikin 

malu? 

Lha ini, dipenjara, nakal, 

berantem terus… 

 Subjek menyadari 

dirinya sebagai 

pribadi yang 

negatif. 

Trus, orangtuamu punya 

harapan apa setelah kamu 

keluar nanti? 

Yah, kerja…jangan sering 

maen, kerja apa aja yang 

penting jangan aneh-

aneh…ga terlalu maksa sih 

orangtua… 

  

Owh, gitu…kalo 

bayanganmu sebelum 

resmi jadi napi, 

menurutmu napi thu apa 

sih? 

Ga sembuh, malah tambah 

nakal… 

 

 Gambaran subjek 

tentang seorang 

narapidana 

cenderung negatif. 
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Maksudnya? Yah, kalo uda masuk sini 

thu ga makin baik, malah 

tambah nakal..hehe 

  

Trus, bayanganmu itu 

bener ga? 

Ya, ga tau juga 

sih…mudah-mudahan aja 

ngga… 

  

Kamu kog bisa masuk sini 

ceritanya gimana? 

Hmm..berantem   

Berantem? Sama siapa? Ngga tau sih, sama 

siapa…hehehe 

  

Lho? Kog bisa ga tau? Ga kenal og   

Kog bisa kamu berantem 

sama orang yang kamu ga 

kenal? 

Hmm…cuman ikut-ikut 

temen og..kirain ada apa 

kog pada ribut-ribut, ya aku 

ikut aja… 

  

Terus gimana critanya? Temenku kan yang dipukul 

duluan, trus aku belain 

gitu… 

  

Sebenernya masalahnya 

apa sih? 

Ngga tahu, tiba-tiba dipukul 

og 

  

Kejadiannya di mana? 

Jam berapa? 

Ya di kampung situ, malem 

og jam setengah 10-an.. 

  

Hmm, gitu… 

Terus, berarti yang satu 

komplotan ikut ngroyok 

itu juga masuk sini? 

Nggak ik, malah ngga 

ketangkep… 

 

  

Lho? Berarti kamu 

ketangkep sendirian gitu? 

Iya… Pada lari,hmm…saya 

kan di rumah terus… kan 

yang lain pada kabur ke luar 

 Subjek dikhianati 

oleh teman-
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Kog bisa? kota… temannya. 

Jadi sampe sekarang ga 

kepegang ya? 

Ngga…   

Lhah? Pada kabur kog 

kamu ga diajak? 

Lha itu…aku juga ga 

dibilangin og 

  

Hmmm…temen-temen 

kamu yang ikut ngroyok 

itu usianya berapa? 

Kerjanya apa aja? 

Ya sama…udah ngga 

sekolah, ngga kerja juga… 

  

Trus, sebelum masuk sini 

kamu punya sahabat? 

Ya, punya…temen dari 

kecil..tetangga juga… 

  

Masih sahabatan sampe 

sekarang? 

Masih, masih sering jenguk 

juga… 

  

Dia ikut berantem juga 

waktu itu? 

Ngga, dia pas ga ikut 

og…lagi kerja… 

  

Owh, uda kerja? Usia 

berapa? Ga kepikiran 

kerja ikut dia aja? 

17, pengennya dia yang ikut 

aku ke Kalimantan… 

  

Owh, kamu mau ke 

Kalimantan? Ngapain? 

Jauh banget… 

Kerja , disuru ikut saudara 

di Kalimantan… 

  

Sapa yang nyuru? Kerja 

apa di sana? 

Ngerjain besi-besi 

gitu…kog kaya nya mereka 

udah sukses, pengen aja 

nyoba… 

  

Jauh banget gitu, ga 

kangen sama rumah atau 

temen-temen di 

Semarang? 

Yah, mau gimana lagi, 

daripada di sini udah ga 

beres pergaulannya, 

daripada masuk lagi, 

 Subjek ingin 

berusaha mengubah 

pergaulannya dan 

menjadi 
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nyusahin lagi… pribadiyang lebih 

baik. 

Kalo jauh dari orangtua ga 

takut kena masalah lagi? 

Kan katanya kamu 

orangnya gampang 

kehasut? Hehehe  

Yah, dijaga sendiri, inget 

adek di rumah…sekarang 

ga mau gampang percaya 

lagi sama orang kog, 

percuma… 

Jauh dari orangtua kan 

malah ga brani macem-

macem, inget orangtua 

terus… 

  

Sosok sahabat yang 

menarik/ ideal buat kamu 

thu orang yang kaya 

gimana? 

Maksudnya, kamu suka 

temenan sama orang yang 

kaya gimana sih? 

Yah, aku susah dia juga ikut 

susah…senang bareng, 

ngga juga bareng… 

 

  

Udah pernah punya temen 

yang kaya gitu? 

Udah…   

Owh, baguslah…    

Kamu pernah benci sama 

orang? Alesannya 

kenapa? 

Ya, pernah….sama temen, 

jelek-jelekin di belakang 

sama ninggalin… 

 Subjek trauma akan 

pengkhianatan 

teman-temannya. 

Trus, perasaanmu saat itu? Yah, tak biarin aja…lagi 

stress mungkin..hehehe 

  

Owh, gitu… sekarang 

kalau di sini biasanya 

kamu ngapain? 

Paling ngobrol ama temen-

temen, tidur, udah…kalau 

belum dikunci sih biasanya 

aku maen ke blok F, blok 
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G…tapi kalau udah dikunci 

ya udah di dalem terus… 

Kalo lagi di dalem, lagi 

bosen banget ngobrol 

terus sama temen, lagi ga 

ngapa-ngapain, biasanya 

apa yang kamu rasain? 

Apa yang kamu pikirin 

juga? 

Yah, kasian orangtua 

kepikiran terus…sapa yang 

bantuin ibu di rumah, sedih 

kog ga pulang-pulang… 

D1 

D2 

Subjek merasa 

sedih dan kasihan 

terhadap ibunya 

yang harus 

mengurus adiknya 

sendiri di rumah. 

Trus, kalo udah gitu, 

rasanya gimana? 

Yah, kadang sampe nangis, 

tapi yah diingetin ama 

temen-temen, ga usah 

terlalu dipikir…. 

D1  

Owh…lha trus cara kamu 

ngilangin perasaan itu 

gimana? 

Hmm, paling ditinggal 

bercanda aja sama temen… 

  

Kalau di dalem hobinya 

ngapain? 

Ya, tidur-tidur aja…kadang 

kalau dibawain buku sama 

bapak, ya dibaca… 

  

Dibawain buku apa?  Ya, buku-buku Islam, tapi 

ga mudeng og…hehehe 

  

Ga mudeng kog tetep 

dibaca? 

Ya sebenere pengen lebih 

kenal Tuhan aja, tapi tetep 

ga mudeng juga…hehehe 

D8 Subjek memiliki 

usaha untuk 

mendekatkan diri 

kepada Tuhan, 

namun kurang 

didukung dengan 

pengetahuan yang 

memadai. 

Owhh… di dalem ada apa 

sih? TV apa radio gitu? 

Ga ada apa-apa kog, cuman 

tiker aja… 
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Ga bosen cuman ngobrol-

ngobrol doang? 

Ya, bosen, tapi mau gimana 

lagi… 

D6 

D5 

Subjek merasa tidak 

berdaya mengatasi 

rasa bosannya. 

Trus kalo bosen gimana? Ya…paling cuman 

bercanda aja sama temen 

biar ga bosen, ngomongin 

macem-macem… 

  

Cara kamu ngilangin 

perasaan bosen, sedih kalo 

di dalem thu gimana? 

Ya paling bercanda sama 

temen.. 

  

Menurutmu, mana yang 

lebih baik? Temen-temen 

yang di dalem atau yang 

di luar? 

Di dalem sih, lebih 

perhatian…yang di luar 

cuek og, ga perhatian… 

 

 Subjek merasa lebih 

nyaman dengan 

pergaulannya di 

dalam Lapas. 

Kog ngga yang di luar? Hehe, pengkhianat og   

Hmm…trus rencanamu 

setelah keluar dari sini ada 

rencana ngelanjutin 

sekolah ga? 

Ngga…mau kerja aja.. 

 

  

Hmm…cita-citamu apa? 

Pengen jadi apa? 

Ya, pengen kerja, 

nyenengin orangtua… cari 

materi… 

  

Caranya gimana? Ya, kumpul sama orang-

orang dewasa mempelajari 

cara cari uang… 

  

Trus, kamu pernah 

ngerasa sedih ga di 

dalem? Ngerasa sendirian 

gitu? 

Ya, paling pas sendirian 

gitu, kepikiran adek di 

rumah lagi apa…sapa yang 

bantu ibu…jadi sering 

ngelamun.. 
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Lho, kenapa kog sering 

ngelamun? Apa yang 

dilamunin? 

Yah, kangen sama ibu, 

sama adek…ga bisa 

ketemu…tapi ya, mau 

gimana lagi, udah kaya 

gini…pelajaran hidup 

og…hehehe 

D1 Subjek merindukan 

keluarganya dan 

membuat ia 

bersedih. 

Trus, kalo ngelamun gitu, 

apa yang kamu rasain? 

Ya, sedih..tapi seringnya 

diingetin temen-temen, ga 

usah dipikirin… 

D1  

Kalau yang sering besuk 

ke sini siapa? Bapak, ibu 

atau kakak? 

Ya semuanya sering kog…   

Trus, kalau kegiatan 

agama di sini ada apa aja? 

Ga  ada og, ga ada kegiatan 

apa-apa… 

  

Kalo di dalem thu kaya 

apa sih ruangannya? 

Sempit og, ga bisa ngapa-

ngapain, ga bisa olahraga… 

  

Trus brarti aktifitas fisik 

yang kamu lakuin 

sendirian di dalem apa? 

Ya ngga ada, ngga bisa apa-

apa og, sumpek, sempit, 

pengap… 

D6 Subjek merasa 

jenuh dengan 

kondisi sel yang 

membuatnya tidak 

nyaman. 

Owh trus kamu masih 

sholat ga? 

Ga pernah sama sekali og  Subjek mengalami 

penurunan kegiatan 

beribadahnya 

setelah masuk 

Lapas. 

Lho? Lha kalau di rumah? Kalau di rumah rutin, kan 

ikut bapak soalnya…kalau 

ga sholat ya disuru sholat… 

  

Owh…jadi kalau di sini Ngga ada og   
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ga ada yang sholat? 

Oiya, perasaanmu sama 

korban gimana? 

Ya,  biasa aja…salah dia 

sendiri og mukul duluan… 

  

Trus, kalo nanti kamu 

udah keluar dari sini, 

reaksimu sama temen-

temen yang bikin kamu 

masuk ke sini gimana? 

Trus, kamu masih mau 

temenan ga sama mereka? 

Yah, tak biarin aja, suru 

biarin sama orangtua… 

Ya sebenernya sih aku 

masih nganggep mereka 

temen, udah temenan lama 

juga…tapi orangtua kuatir, 

aku juga udah males..yah, 

tinggalin aja… 

  

Kalau suatu saat kamu 

ngeliat temenmu 

dikeroyok sama orang 

lagi, reaksimu gimana? 

Yah, tak tinggal 

pulang…daripada cari 

perkara lagi, kasian orang 

tua… 

D7 Subjek jera dengan 

perilakunya yang 

suka bertengkar. 

 Ok, berarti nyesel ga 

masuk sini? 

Ya nyesel sih ada… D7  

Lhah? Berarti ga nyesel-

nyesel banget ya? 

Hehehe…   

Enak  ngga kamu di sini? 

Kan enak ya malah 

banyak temennya baik-

baik semua kan? 

Ya, ga enaklah…kaya apa 

aja dikrangkeng… 

Ga bisa ke mana-mana, ga 

bisa ketemu keluarga… 

D6 Subjek merasa tidak 

nyaman tinggal di 

dalam Lapas karena 

kerinduannya 

terhadap keluarga. 

Kalo orangtuamu besuk 

itu mereka biasanya 

nasehatin apa? 

Yah, ga usah banyak 

pikiran, santai aja daripada 

sakit orangtua pikiran… 

  

Kalo setelah nanti kamu 

keluar dan ketemu 

tetangga-tetangga lagi, 

Yah, seneng bisa ketemu 

lagi…tapi kasian orangtua 

kalo aku liat, pasti malu 

D3 Subjek merasa malu 

dengan tetangga-

tetangganya 
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Keterangan: 

D1 : Kesedihan 

D2 : Rasa bersalah 

D3 : Rasa malu 

ketemu temen-temen 

rumah, perasaanmu 

gimana? 

sama tetangga-tetangga… terutama karena 

orangtuanya yang 

merasa malu. 

Trus, kamu selama ini 

pernah punya teman 

cewek ga? 

Ya, punya sih…   

Deket ga? Ya, biasa aja…   

Trus, ngomong-ngomong 

kamu udah pernah punya 

pacar? 

Hehehe, belum sih…   

Kalo kamu pengennya 

punya pacar yang kaya 

gimana sifatnya? 

Ya, pokoknya yang bisa 

nerima akulah apa 

adanya…kalo udah tau aku 

kaya gini, ya harus mau… 

D5 Subjek merasa tidak 

percaya diri dengan 

statusnya sebagai 

mantan narapidana. 

Hmm, gitu ya…kalo suatu 

saat kamu suka ama orang 

tapi orangtuanya tau kalo 

kamu mantan napi, trus 

dia ga boleh pacaran ma 

kamu gimana? 

Yah, pokoknya berusaha 

bersikap baik aja, kalo tetep 

ga boleh ya udah mau 

gimana lagi… 

D5 Subjek merasa 

sudah tidak dapat 

mengubah keadaan. 

Hmm, ok deh…gitu dulu 

ya, makasih banyak lho, 

kapan-kapan aku tanya-

tanya lagi boleh kan? 

Iya mbak, sama-sama…   
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D4 : Kecemasan 

D5 : Ketidakberdayaan 

D6 : Kejenuhan 

D7 : Perasaan menyesal 

D8 : Peningkatan perilaku beragama 
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Hasil Reduksi 

Wawancara Subjek II 
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Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Halo,habis dibesuk bapak 

ya? 

Iya..   

Dibawain apa sama bapak? Bubur og…   

Usia berapa kamu sekarang? Usia 15 

 

  

Terakhir sekolah kelas 

berapa? 

Kelas 1 SMP, keluar 

berantem sama temen 

  

Keluar sendiri atau sekolah 

yang ngeluarin kamu? 

Keluar sendiri   

Terus kamu berapa 

bersaudara? 

Dua..   

Kamu yang pertama apa 

yang terakhir? 

Terakhir.   

Kakak cewek atau cowok? Cowok. 

 

  

Oh cowok… Usia? 17an lebih   

Rumahnya di mana kamu? Perbalan 

 

  

Asli Semarang atau..? Asli semarang..   

Bapak ibu kerja apa? Bapak kerja di 

bangunan… Ibu kerja 

njahit, di pabrik 

benang… 

  

Berarti tiap hari yang di Ngga ada...   
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rumah ngga ada?  

Kamu sendiri di rumah? Lha 

kakakmu? 

Orang tua dah misah 

og… 

Aku di rumah ibu, kakak 

di tempat bapak. 

  

Owh, dah pisah? Iya…   

Udah sejak kapan pisahnya? Udah lama og, aku SD 

mungkin.. 

  

Yang di Perbalan siapa? Ibu 

atau Bapak? 

Dua duanya. Satu 

kampung og.. 

  

Kakak udah kerja atau 

masih sekolah atau apa? 

Nggak kerja og, 

nganggur di rumah… 

 

  

Terus sehari-hari ngapain 

kamu kalo di rumah dulu? 

Kadang di rumah, 

kadang bantuin bapak 

kalo ada bangunan… 

  

Berarti kamu jarang di 

rumah? Lebih sering sama 

bapak? 

(hanya mengangguk) 

 

  

Berarti lebih deket sama 

bapak? 

(mengangguk) 

 

  

Kalo sama ibu, deket ga? Ya, biasa…ibu galak og, 

sering ngomel-ngomel… 

  

Owh, gitu..biasanya kenapa 

kog ibu sering ngomel? 

Maen terus og. 

Kadang ne minta uang ga 

boleh malah diomeli og 
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Kalo sama kakak, deket ga? 

Sering maen bareng? 

Ya, biasa… 

Jarang og 

  

Kemarin kasusnya kenapa? 

Ceritanya gimana? 

Temen saya nodong, 

terus orangnya lari, terus 

ambil batu, dilempari , 

kena kepalanya. teman 

saya terus dikejar, 

dipukuli… 

  

Kamu juga ikut nodong? Nda, aku cuma bantuin 

temenku, lah deen 

dipukul seg.. 

  

Di mana kejadiannya? Imam Bonjol.   

Trus kamu belain temenmu 

gitu? 

Heem..   

Kamu mukul orangnya? Iya og   

Trus, korbannya gimana? Mati og…   

Lhoh? Kog bisa sampe mati 

emang berapa lawan 

berapa? 

Dia sendirian, aku rame-

rame og, sepuluhan 

orang kaya e… 

  

Oalah, pantes sampe 

mati…hehehe 

Heem.   

Terus temenmu juga masuk 

sini semua? 

Masi  4 tog, yang lain 

belum ketangkep… 

  

Berarti yang 4 itu satu sel 

juga sama kamu? 

Nda og, di sel dewasa…   

Owh, mereka uda pada 

dewasa ya? Berarti kamu 

yang paling kecil di 

Heem.   
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komplotan itu? 

Berarti berapa orang yang 

belum ketangkep? 

Banyak og   

Kog bisa ga ketangkep? Lha 

kog kamu ketangkep? 

Nda tau, pada kabur og 

aku nda dikasi tau.. 

  

Owh, gitu… Terus kamu 

terakhir sekolah di mana? 

Kelas berapa? 

SMP Kartini 

Kelas 2-an.. 

  

Berantem juga ya itu 

keluarnya? 

(mengangguk) 

 

  

Kamu seringnya maen sama 

temen satu kampung gitu? 

(mengangguk) 

 

  

Berarti karena temen-temen 

satu komplotan itu juga? 

Orang-orang Perbalan yang 

ngeroyok itu? 

(mengangguk) 

 

  

Kalo di dalem sini, di dalem 

sel sini, rasanya gimana? 

Ndak enak. 

 

  

Kenapa ndak enak? Ya ndak isa ketemu 

orang tua. 

 

  

Terus kalo bapak 

tanggepannya gimana waktu 

tau kamu masuk?  

Marah ndak sama kamu? 

Dimarahin gimana kamu? 

Marah… 

Ya, gitu… 
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Oh iya, coba, kamu tu 

orangnya kaya gimana sih? 

Ceritain diri kamu sendiri 

coba… 

Hehehe, nakal.. 

 

D5 Subjek 

menggambarkan 

dirinya secara 

negatif. 

Kenapa? Nakalnya gimana 

sih? 

Ya jail.. 

 

D5  

Oh… terus apa lagi? Ya… suka main..   

Suka main gimana 

maksudnya? 

Ya nggak suka di rumah. 

Lebih suka main sama 

temen-temen... 

  

Terus kalo bapak orangnya 

gimana? 

Baik 

 

  

Baik? Ngga pernah marahin 

kamu? 

(mengangguk) 

 

  

Terus waktu kamu 

ditangkep bapak marahin 

kamu nggak? 

Hehehe, ya gitu…   

Oh… jadi biasa aja… Kalo 

ibu? 

Ya ibu yang marah. 

 

  

Ibu marahnya gimana? Ya, kog aneh-aneh 

aja…nyusahin 

orangtua… 

  

Terus waktu sekolah, 

keluarnya itu karena 

berantem sama temen? 

Berantemnya kenapa itu kok 

sampe dikeluarin? 

Ndak, keluar sendiri og.. 
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Yang mutusin keluar kamu 

sendiri ya? Bukan dari 

sekolah? Kenapa keluar 

sendiri? 

Lha… sekolah 

bertengkar terus og. 

 

  

Rasanya sebelum dan 

sesudah kena kasus ini 

gimana? Kan kalo orang-

orang liat kan kamu udah 

mantan narapidana… itu 

gimana? 

Ya sekarang rasa e udah 

jadi napi gitu, ketok e 

tambah nakal. 

Biarin.. 

 

D5 Subjek merasa 

bahwa setelah 

menjadi 

narapidana, 

dirinya semakin 

bertambah nakal.  

Terus nih, kamu kan cowok. 

Masih 15 tahun ya? Terus 

kalo kamu suka sama 

cewek, tapi cewek ini tahu 

kalo kamu mantan 

narapidana. Terus gimana 

cara kamu ngasi tau dia kalo 

kamu ngga salah? 

Ya jaga sikap aja…kalo 

tetep ga mau ya biarin 

aja, mau gimana lagi… 

 

D5 Subjek merasa 

tidak dapat 

melakukan apa-

apa terhadap 

statusnya sebagai 

mantan 

narapidana. 

Oh… sejak kamu di sini apa 

bapak ndak komplain apa-

apa? Misale “makane 

jangan diulangi lagi…”? 

Ya ngomong gitu terus 

og. 

 

  

Terus tanggapannya? Ya.. jangan diulangi 

lagi.. 

  

Berarti keluarga besarmu 

yang lain juga tau kamu di 

sini? 

(mengangguk) 

 

  

Trus, perasaanmu gimana 

sama mereka? 

Ya, kasian bapak malu… D1 

D2 

Subjek merasa 

kasian terhadap 

ayahnya karena 

telah membuatnya 
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malu. 

Lha kamu sendiri malu 

ngga? 

Biasa..   

Kamu masih sering sholat? Ngga, ngga apal doa-

doanya og… 

  

Sebelum masuk sini juga 

ngga apal? 

Ngga og… 

 

  

Emangnya waktu di rumah 

kamu juga ga pernah sholat 

bareng gitu sama bapak/ibu? 

Ngga pernah og.   

Tanggapan ibu waktu kamu 

divonis selama 12 bulan 

gimana? 

Ya ibu e ngomong, 

pembunuhan kan ngga 

ada yang 12 bulan, 

untung ga sampe 

bertahun-tahun.. 

 

  

Trus, perasaanmu sama ibu 

gimana? 

Ya, kasian, ngga enak 

aku…ibu e nangis og. 

D1 

D2 

Subjek merasa 

bersalah karena 

telah membuat 

ibunya bersedih 

hingga menangis. 

Terus rencana setelah keluar 

dari sini gimana? 

Kerja… 

 

  

Kerja dimana? Ikut bapak   

Trus ketemu temen-temen 

lagi tar habis keluar gimana 

perasaanmu? 

Ya, seneng ketemu 

temen-temen lagi… 

 

 Setelah keluar, 

subjek justru 

merasa senang 

karena dapat 
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bertemu kembali 

dengan teman-

teman lamanya. 

Trus ada rencana 

ngelanjutin sekolah ga? 

Ngga tau, bingung… D5 

D4 

Subjek masih 

bingung dan 

cemas 

memikirkan masa 

depannya setelah 

keluar dari Lapas 

nanti. 

Kalo orangtua pengennya 

kamu kerja atau ngelanjutin 

sekolah? 

Ya dua-duanya boleh, ne 

saya pengen sekolah ya 

disekolahin… 

 Pola asuh 

orangtua subjek 

cenderung 

permisif. 

Trus, perasaanmu sama 

korban gimana? 

Ya ngga gimana-

gimana… 

 

  

Kamu ngga ngerasa gimana-

gimana gitu sama korban? 

Hmm, bingung..tapi dia 

juga yang nyalahi seg 

og.. 

  

Kalo hubunganmu sama 

orangtuamu setelah kamu di 

dalem sini sama sebelumnya 

ada perubahan ga? 

Ya, biasa aja…jarang 

dibesuk juga og, ga mesti 

tiap minggu kaya yang 

laen e.. 

D1 Subjek merasa 

sedih karena 

jarang dibesuk 

oleh keluarganya 

padahal ia merasa 

rindu ingin 

bertemu dengan 

keluarganya. 

Owh, kamu jarang dibesuk 

ya? 

Iya   
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Lha perasaanmu gimana 

kalo liat temenmu dibesuk 

tapi kamu ngga? 

Ya, jengkel..tapi ya ben 

lah, kasian juga jauh og 

D1 

D2 

Subjek kadang 

merasa kesal 

karena jarang 

dibesuk namun di 

sisi lain juga 

merasa telah 

merepotkan 

orangtuanya. 

Menurutmu, apa sih peran 

orangtua buat kamu? 

Trus, apa lagi? 

Ya yang ngelahirin.. 

Yang nyariin uang…. 

  

Biasanya bapak kalo besuk 

ngomong apa aja?  

Ya crita2, mau diurusin.. 

 

  

Diurusin gimana? Ya biar lebaran bisa di 

rumah.. 

  

Caranya gimana? Ya bapak tak suru sini 

ngomong.. 

  

Emang bisa ya? Bisa og.   

Hmm, terus ngomong-

ngomong hobimu apa waktu 

di rumah? 

Maen bola 

 

  

Kalo maen bola biasanya 

sama siapa aja? 

Yang pada ngeroyok itu? 

Ya sama temen rumah. 

Iya og 

  

Kalo temen-temenmu itu 

rata-rata usianya berapa? 

Itu udah pada kerja atau 

gimana? 

20-an og.. 

Ga kerja, nganggur. 
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Kamu udah lama temenan 

sama temen-temenmu itu? 

Ya, mayan..   

Terus setelah kejadian ini, 

kamu masih mau sama 

temen-temen yang itu lagi 

nggak? Nyesel nggak? 

Ngga kaya e, nyesel og, 

ga mau ikut-ikut lagi 

D7 Subjek menyesal 

dengan 

perbuatannya dan 

tidak ingin 

mengulanginya 

lagi. 

Lha kenapa kog nyesel? Takut masuk sini lagi.   

Emang kenapa kog ga mau 

masuk sini lagi? 

Ngga enak og, nda bisa 

ketemu orangtua, kasian 

orangtua repot bolak-

balek sini, bosen juga 

nda bisa ketemu temen-

temen, nda bisa ngapa-

ngapain 

D6 Subjek merasa 

jenuh di dalam 

Lapas karena 

tidak dapat 

bertemu teman-

teman dan 

orangtuanya, 

terutama karena 

rutinitas yang 

kurang variatif.  

Owh, gitu…    

Kamu punya sahabat yang 

deket banget sama kamu? 

Punya og, Adam thu 

tow.. 

  

Owh, masih sering jenguk 

kamu? 

Ngga og   

Lhoh, lha ke mana anak e 

sekarang? 

Ilang og.   

Maksud e? Ga tau, dicariin ga ada 

og, dia dicariin polisi og 

  

Lho kenapa kog dicari Ya kasus ini og…   
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polisi? 

Owh dia kabur ya? Hee, ga bilang-bilang 

og… 

  

Usianya berapa si Adam 

itu? Masih sekolah? 

Ya, sama aku, ngga 

sekolah juga.. 

  

Trus, nanti kalo keluar dan 

ketemu dia lagi, masih mau 

temenan sama dia ga? 

Ya, masih mungkin… 

 

  

Kamu ga dendam sama dia? Hehehe, ya mayan…   

Sifat seorang sahabat yang 

menurutmu menyenangkan 

thu yang kaya gimana? 

Setia kawan, ngga 

ninggalin… 

 

  

Ngga ninggalin thu 

maksudnya? 

Ya ne meh lari ya bilang-

bilang, nda tiba-tiba 

ilang. 

  

Kalo temen-temen di luar 

sama di sini enakan mana? 

Enakan sini.  Subjek lebih 

merasa nyaman 

dengan 

persahabatan di 

dalam Lapas.. 

Kenapa? Rame, baek, setia.   

Kog bisa setia? Ya soale sering bilang-

bilangin ne pas aku 

bosen.. 

  

Hmm, kalo yang di luar 

emangnya ngga gitu ta? 

Nda og   

Biasanya ngapain kalo di 

dalem? 

Kadang nyapu, kadang 

ngambil air. 
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Nyapu, ngambil air… 

ngambil air buat siapa? 

Ya buat mandi 

 

  

Rasanya gimana di dalem? Bosen og. D6  

Kalo sehari-hari di dalem 

sel makan nya gimana? 

Ya kadang sayur, kadang 

tempe tog… 

  

Kamu suka? Ya kadang nda.   

Lha kalo ga suka kamu 

makannya gimana? 

Bikin mie 

 

  

Pake apa bikinnya? Pake heater..   

Emang ada ya heater di 

dalem? 

Bikin sendiri og 

 

 Subjek mencari 

cara untuk 

menanggulangi 

rasa jenuhnya di 

dalam Lapas. 

Gimana caranya? Pake sendok, dililit kabel 

trus dituncepin listrik 

  

Wah, kreatif juga ya…lha 

mie nya dapet darimana? 

Dapet dari besutan, kalo 

dibesuk bapak. 

  

Kalo sehari-hari di sel 

ngapain aja? 

Ya paling ngobrol-

ngobrol… 

  

Ngobrol-ngobrol terus tog 

ga bosen? 

Ya bosen.. 

 

D6  

Terus kalo kamu udah males 

ngobrol gitu kamu ngapain? 

Tidur 

 

  

Kalo gitu kamu di sini Ndak og. Malah tambah   
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tambah gemuk dong? kurus kata e bapak. 

Lho kenapa kog bisa tambah 

kurus? 

Kepikiran rumah… 

 

D1 

D2 

 

Apa yang dipikirin? Mikirin bapak..   

Kenapa kok mikirin bapak? Ya kasian, mikirin saya.. D2 Subjek merasa 

bersalah terhadap 

ayahnya yang 

terus memikirkan 

keadaan dirinya 

di dalam Lapas. 

Kog kamu mikirinnya Cuma 

bapak? 

Deket og sama bapak.   

Kalo sama ibu ga deket? Ya, biasa..ibu e galak og 

sering marah-marah. 

Bapak ga pernah marah 

og. 

  

Ne marah pernah sampe 

dipukul? 

Iya, sering og sama ibu e, 

kalo minta uang ga dikasi 

malah dipukul. 

  

Trus kalo dipukul gitu kamu 

rasa e gimana? 

Ya jengkel, dah gede kog 

dipukuli kaya anak kecil. 

 Subjek sering 

merasa kesal 

terhadap ibunya 

yang sering 

marah dan 

memukulinya. 

Kalo sama kakak, ibu gitu 

juga nda? 

Nda og, sama aku tog   

Lho kog aneh? Mungkin 

kakak ga maen terus, ga 

Nda og, malah lebih   
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kaya kamu pa? jarang pulang… 

Owh, berarti mungkin ibu 

lebih sayang sama kamu 

mungkin… 

Heheh, ya nda malah 

lebih sama kakak… 

  

Jadi kalo kamu di dalem sini 

kamu ngga ada kegiatan 

apa-apa ya? 

Nda ada.   

Perasaanmu di sini gimana? Ga enak, ga bisa ketemu 

orangtua… 

  

Perasaanmu sama 

orangtuamu gimana? 

Kasian, bolak-balik ke 

sini kan jauh… 

D2  

Emangnya orangtua mu 

kasian sama kamu? 

Ya, kasian… 

 

  

Taunya? Katanya kasian kecil-

kecil kog sudah masuk 

sini.. 

  

Lho, ngapain ketemu 

orangtua, kan ibu galak? 

Sekarang udah ngga og 

 

  

Sejak kapan udah ngga? Sejak aku masuk sini, ibu 

e sering nangis og, kasian 

sama aku… 

  

Kamu malu ga sama 

keluarga-keluarga yang 

lain? 

Malu og 

 

D3 Subjek merasa 

nalu dengan 

keluarga besarnya 

yang mengetahui 

bahwa dirinya 

dipenjara. 

Kenapa kog malu? Ya, ngga punya masa D2 Subjek merasa 
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depan..jare bapak, sering 

pada ngomongke aku og, 

kasian aku sama bapak. 

bersalah terhadap 

ayahnya karena 

telah membuatnya 

malu di depan 

kerabat-

kerabatnya. 

Kamu pengen ngga 

membanggakan orangtua 

mu? 

Heem.. 

 

  

Gimana caranya? Ngga tau..bingung og   

Lho kog bisa ngga tau? Lha 

pengen kerja apa gitu? 

Nda tau, ga bisa apa-apa 

og..mau kerja apa 

bingung.. 

D5 Subjek merasa 

tidak memiliki 

kemampuan 

apapun untuk 

membanggakan 

orangtuanya. 

Lha katanya mau ikut 

bapak? 

Nda tau juga, ga enak ne 

ikut bapak e terus… 

  

Lha pengennya gimana? Ya pengen e cari kerja 

dewe, tapi nda tau mau 

kerja apa, nda punya 

ijazah, pernah masuk 

penjara san… 

D5  

Kamu ngerasa punya bakat 

apa? 

Ngga tau, bingung 

og…ngga ada kaya e, 

hehe 

D5 Subjek merasa 

tidak memiliki 

bakat apapun. 

Ahh, kamu itu… Hehehe   

Kamu ga pengen sekolah 

lagi? 

Ngga og, males..   
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Kenapa males? Bertengkar terus og..   

Kamu ga pengen ngerubah 

sikapmu yang suka 

bertengkar terus? 

Ya pengen tapi kadang 

disalahi seg og, padahal 

aku nda napa-napa.. 

  

Kalau kamu suatu saat liat 

temenmu dipukul sama 

temen kamu mau belain dia 

apa gimana? 

Ya, belain… 

 

  

Lho, lha kalo ditangkep 

polisi lagi? 

Ya, ngga tau..kabur aja 

tar…hehehe 

  

Oalah… Heem.   

Orangtuamu pengen kamu 

jadi orang yang kaya 

gimana? 

Jadi orang baik, nurut.. 

 

  

Bapak-ibu pesen apa sama 

kamu di dalem? 

Ngga usah tukaran lagi… 

 

  

Kalo pas bosen ngobrol ma 

tidur terus gitu biasanya 

kamu ngapain? 

Denger radio sama 

gitaran. 

  

Owh ada gitar? Ada,pinjem og sama blok 

G. 

  

Kalo artis idolamu sapa? ST12   

Cita-citamu apa sih 

sebenere? 

Ya pengen e jadi 

penyanyi. 

  

Lha kira-kira kamu bisa ga 

jadi kaya artis idolamu itu? 

Ya, nda tau…nda bisa 

paling, hahaha 

D5 Subjek merasa 

tidak percaya 

dengan 

kemampuan 
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dirinya. 

Lho, kog gitu? Nda pernah latian og, nda 

bakat paling.. 

  

Ah, kamu ga pede ya 

orangnya..hehe 

Heem.   

Oiya, kegiatan lain selain 

ngobrol sama tidur, yang 

kamu lakuin di dalem sel 

biasanya apa? 

Bikin cincin og   

Bikin cincin? Pake apa aja 

alatnya? 

Dari sikat gigi, dipanasi 

trus dibentuk, kadang 

dari kerdus bekas apa ae 

sing ketemu… 

  

Owh, ini cincin yang mbo 

pake ini yang buatanmu? 

Hee og.   

Wah, kreatif juga ya… Daripada bosen og. D6 Subjek mencari 

cara untuk 

menanggulangi 

rasa jenuhnya di 

dalam Lapas. 

Eh, sebelum kamu masuk 

sini thu bayanganmu 

tentang napi, tentang LP thu 

gimana? 

Orang-orangnya nakal, 

tempatnya kotor, banyak 

nyamuknya… 

  

Trus, itu bener ga? Bener og, banyak 

nyamuk e, nda enak.. 

D6 Subjek merasa 

tidak nyaman 

dengan kondisi di 

dalam Lapas. 

Kalo menurutmu kamu 

orangnya secara pribadi 

Tertutup, apa-apa   
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kaya gimana sih? disimpen dewe. 

Hmm, lebih tertutup 

ya…lha kalo misalkan lagi 

jengkel banget, lagi bosen di 

dalem sel terus gitu, 

biasanya kamu ngatasinnya 

gimana? 

Tak tinggal tidur..   

Kalo bapak sering besuk 

gitu, biasanya pesen apa 

sama kamu? Atau waktu ibu 

nganter kamu habis sidang 

itu dia ngomong apa? 

Suru tobat, rajin sholat..   

Hmm, terus kamu ada usaha 

apa biar bisa nurutin 

keinginan orangtua mu itu? 

Ya ga temenan sama 

orang-orang yang nakal 

lagi, biar ga ikut-ikut 

lagi.. 

D7 Subjek menyesal 

dan tidak ingin 

mengulangi 

perbuatannya 

lagi. 

Oiya, pertanyaan terakhir ni, 

kira-kira 10 tahun lagi 

kehidupanmu bakal kaya 

apa ya? 

Ya, udah kerja…udah 

keluarga 

   

Lha pengennya kamu jadi 

orang yang kaya apa 10 

tahun lagi? 

Pengennya sih udah 

kerja, cari uang, bantu 

orangtua.. 

  

Hmm, gitu ya… ok deh, 

makasih ya informasinya.. 

Iya    

 

Keterangan: 

D1 : Kesedihan 

D2 : Rasa bersalah 
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D3 : Rasa malu 

D4 : Kecemasan 

D5 : Ketidakberdayaan 

D6 : Kejenuhan 

D7 : Perasaan menyesal 

D8 : Peningkatan perilaku beragama 
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Lampiran 4 

Tes Grafis Subjek I 
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Lampiran 5 

Tes Grafis Subjek II 
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Lampiran 6 

Interpretasi Tes Grafis 

Subjek I 
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I. The Tree-test 

No. Keterangan Deskripsi Interpretasi 

1. Kualitas garis Arah garis tidak terarah  Adanya keinginan untuk 

aktivitas/berbuat. 

 Kurang dapat mengendalikan diri. 

 Merasa tidak aman dan tidak 

mampu. 

 Mungkin adanya hambatan. 

2. Lokasi gambar Cenderung ke kiri  Kecenderungan impulsif yang 

berhubungan dengan kepuasan. 

 Cenderung introvert/orientasi pada 

diri. 

 Cenderung berorientasi pada masa 

lampau. 

 Senang menimbang diri. 

 Sukar dipengaruhi.  

3. Ukuran gambar Gambar pohon yang terlalu 

besar dengan proporsi 

normal. 

 Adanya keinginan untuk 

mendominasi 

 Adanya keinginan exhibitionism. 

4. Bentuk mahkota Seperti lokan/rambut 

gelungan 

 Kegelisahan 

 Motorik 

 Suka bicara 

 Ringan hati 

 Mempunyai sikap yang 

menyenangkan 

 Gembira 

 Banyak humor tetapi daya tahan 

lemah. 

5. Arah berat 

mahkota 

Mahkota yang berat ke kiri  Introvert 

 Pendiam tetapi perasaannya dalam. 
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 Cenderung menolak dunia luar. 

 Egosentris 

 Mudah tertekan/depresif. 

6. Dahan Dahan terselubung 

mahkota 

 Tertutup 

 Kurang jujur 

 Takut bergaul 

7. Batang Batang lurus sekali dan 

sejajar 

 Kelihatannya penurut, tetapi 

belakangnya kepala batu. 

 Kurang menyesuaikan diri 

 Tidak terbuka 

 Jiwa yang kaku 

 Jalan pikiran yang terang dan jelas 

8. Akar Akar digambar tak penuh/ 

ujungnya terbuka 

 Merasa diri kurang mampu tetapi 

ambisi besar 

 Hambatan perkembangan terutama 

belajar dan kesulitan lain yang 

menghambat perkembangannya 

 Memanifestasikan bakat yang ada 

9. Dasar Batang membentuk satu 

garis dengan akar dan 

tanah 

 Kurang kesadaran 

 Primitif 

 Tak dapat obyektif 

 

Kesimpulan I 

 Kurang dapat mengendalikan diri 

 Impulsif 

 Introvert 

 Merasa tidak aman dan tidak mampu mungkin karena adanya hambatan 

dalam belajar 

 Cendrung tertutup dan kurang dapat bergaul 

 Jalan pikirannya sederhana dan mudah ditebak 
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 Jiwanya kaku dan cenderung keras kepala 

 Pendiam sehingga mudah tertekan dan depresif 

 Mudah cemas dan gelisah 

 

II. The Person Test 

No. Keterangan Deskripsi Interpretasi 

1. Lokasi gambar Cenderung ke kiri  Dikuasai emosi, menekankan masa 

yang lalu 

 Tendensi impulsif, self-oriented, 

introvert 

 Banyak dikendalikan 

unconsciousness. 

2. Ukuran gambar Gambar besar  Fantasi dari self-esteem, cirri-ciri 

manic, agresif 

 Tendensi ekspansif 

3. Kualitas garis Garis dengan tekanan yang 

berubah-ubah 

 Tak stabil, impusif, mudah frustasi 

 Histeris atau siklotimik 

  Garis yang tipis, patah dan 

tidak tetap 

 Ketakutan, tidak aman, tidak pasti 

4. Kepala Kepala digambar tidak 

lengkap (tidak ada telinga) 

 Tendensi adanya hambatan dalam 

hubungan sosial 

5. Rambut Gambar rambut yang 

terlalu ditonjolkan 

 Erotis pada individu yang 

bersangkutan, infantil, 

kemunduran dorongan sex, 

kebutuhan akan seksualitas, 

narcistis, tendensi homoseksual.  

6. Alis Alis dengan garis hiasan  Stereotip sosial seperti ditunjukkan 

oleh budi pekerti yang halus dan 

terjaga.  
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7. Mata Mata lebar dan diberi 

tekanan 

 Bermusuhan dengan mengancam 

 Bersemangat 

 Homoseksual 

 Histeris 

8. Mulut Mulut mencibir  Menghina orang lain 

 Agresif mungkin karena perasaan 

tidak mampu 

 Independent 

9. Leher Besar dan gemuk  Mungkin rigid 

 Penggabungan impuls yang baik 

10. Bahu Bahu satu sisi yang tak 

seimbang dengan bagian 

lainnya 

 Ketidakseimbangan emosi 

 Konflik pada peran seksualnya 

11. Tubuh Tubuh yang sangat besar  Kurang merasakan kepuasan fisik 

 Mencoba menunjukkan kekuatan 

diri. 

12. Lengan Lengan pendek sekali  Ambisi; kemauan lemah; merasa 

lemah dan loyo 

 Banyak mengharapkan bantuan 

13. Tangan Tangan yang bergaris tebal  Rasa bersalah; masturbasi; curang; 

merampas 

Tangan yang disertai 

dengan jari-jari yang jelas 

 Cenderung ke arah paranoid  

14. Leg/paha Leg pendek  Merasa kurang lincah/kurang 

mampu 

15. Kaki Kaki digambar terlalu 

pendek 

 Sifat kepala batu 

16. Pakaian Tidak jelas antara 

berpakaian atau tidak 

 Kurang mantap pada kekuatan 

fisiknya. 
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Kesimpulan II 

 Dikuasai emosi, self-oriented, orientasi masa lalu 

 Mudah merasa bersalah 

 Agresif karena perasaan tidak mampu 

 Mudah merasa takut dan cemas 

 Ambisi dan kemauan yang lemah 

 Emosi yang tidak stabil 

 Bermusuhan dengan ingin menonjolkan kekuatan fisik dan menghina 

orang lain 

 

III. House Tree Person-Test 

No. Keterangan Deskripsi Interpretasi 

1. Kesan umum Proporsi gambar sedang  Emosi cukup baik 

 Intelektual sedang 

 Penyesuaian diri sedang 

Posisi gambar sedang  Penyesuaian diri sedang 

2. Rumah Besar  Peranan ibu sebagai pelindung itu 

baik (bisa melakukan fungsinya 

secara baik). 

Tertutup  Kurang adanya penerimaan dari 

ibu 

3. Pohon Besar dan dominan  Ayah menunjukkan sikap otoritas 

atau menguasai, galak, kurang 

memberi kesempatan 

4. Orang Kecil  Dirinya tidak/kurang berperan 

dalam keluarga. 

 Merasa kurang dipercaya dan 

kurang berharga 

Orang mendekati rumah  Adanya kebutuhan akan perhatian, 
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atau pohon kesatuan, kasih sayang. 

Kesimpulan III 

 Subjek memiliki emosi, intelektual dan penyesuaian diri yang sedang. 

 Adanya penerimaan diri dari ibu namun dianggap kurang mampu 

melindungi. 

 Adanya disiplin yang ketat pada keluarga. 

 Dirinya kurang atau tidak berperan dalam keluarga. 

 Merasa kurang dipercaya dan kurang berharga. 

 Adanya kebutuhan akan peratian dan kasih sayang dari keluarga. 

 

KESIMPULAN UMUM 

1. Intelektual 

 Intelektual secara umum sedang 

 Cenderung dikuasai emosi daripada intelektual 

2. Kepercayaan diri 

 Kepercayaan diri kurang karena sering merasa tidak mampu 

menyelesaikan sesuatu 

3. Emosi 

 Emosi subjek secara umum cukup baik atau sedang 

 Cenderung introvert 

 Dikuasai emosi dan menekankan masa lalu 

 Self-oriented 

 Adanya perasaan tergantung 

 Kehausan akan perhatian dan kasih sayang 

4. Sosialisasi 

 Subjek adalah pribadi yang menyenangkan dalam bergaul 

 Cenderung sombong dan memandang rendah orang lain 

 Butuh sanjungan 

 Suka melanggar aturan 

 Menolak terhadap kritik 
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 Keinginannya sukar dapat dimengerti 

 Penuntut, menguasai, menantang 

 Menolak berhubungan sosial 

 Ingin berhubungan sosial tapi merasa tidak mampu dan takut 

5. Peran dalam keluarga 

 Subjek sangat menjunjung tinggi kebebasan dan sukar diatur 

 Kondisi kelurganya yang ketat, membuat ia tidak betah merasa di rumah 

 Kurang memiliki peranan dalam keluarga 

 Merasa krang dipercaya dan kurang berharga 

 Adanya penerimaan dari ibu namun dianggap kurang sebagai empat 

berlindung 

 Fungsi ayah sangat lemah dan tidak punya otoritas 

 Lebih senang melakukan tindakan dan kegiatan di luar keluarga. 
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Lampiran 7 

Interpretasi Tes Grafis 

Subjek II 
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I. The Tree-Test 

No. Keterangan Deskripsi Interpretasi 

1. Kualitas garis Arah garis tidak terarah  Adanya keinginan untuk 

beraktifitas/berbuat 

 Kurang dapat mengendalikan diri 

 Merasa tidak aman dan tidak 

mampu 

 Mungkin adanya hambatan 

Adanya shading  Adanya anxiety neurotic 

 Perasaan lebih menonjol daripada 

ratio 

 Adanya agresi yang ditekan 

 Pengelolaan rasio kurang 

2. Lokasi gambar Cenderung ke/di atas  Adanya hasrat yang tinggi 

 Energi/kemampuannya lemah tetapi 

aspirasinya terlalu tinggi 

 Fantasi yang lebih besar/ imajinatif 

 Intelektual: penuh dunia idea 

3. Ukuran gambar Gambar pohon sangat 

besar melebihi kertas 

 Agresivitas tinggi 

 Fantasi terlalu kuat 

 Kompensasi yang berlebihan 

4. Bentuk mahkota Centripetal (banyak 

lingkaran di dalamnya) 

 Kemampuan berdiri sendiri 

 Tendensi konsentrasi baik 

 Cepat dalam mengambil keputusan 

 Mempunyai satu tujuan yang pasti 

 Keadaan diri yang tertutup 

 Tabah dan ulet 

 Sulit dipengaruhi 

5. Arah berat mahkota Seimbang antara kanan dan 

kiri 

 Narsisme (perhatian berlebihan 

pada diri sendiri) 



189 

 

 Ada keseimbangan dalam jiwanya 

tetapi kurang luas 

6. Batang Bentuk batang kerucut  Konkrit dalam menghadapi sesuatu 

 Cenderung statis 

 Gejala retardasi 

 Ada kemungkinan lambat dalam 

belajar 

 Lebih praktis tapi sangat teoritis 

(motorik agak kasar) 

7. Stam basis Kiri dan kanan sama lebar  Tendensi hambatan terutama dalam 

hal belajar/kesukaran belajar 

 Sukar dapat dimengerti 

 Lamban tapi pasti 

 Kemungkinan hambatan dalam 

perkembangan 

 

Kesimpulan I 

 Merasa tidak aman dan tidak mampu 

 Adanya kecemasan neurotik 

 Agresivitas tinggi namun ada yang ditekan 

 Tendensi hambatan dalam belajar/ kesukaran belajar 

 Sukar dapat dimengerti 

 Perasaan lebih menonjol daripada ratio 

 Keadaan diri yang tertutup 

 Adanya hasrat yang tinggi namun energinya lemah 

 Idenya penuh dengan fantasi. 
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II. The Person-Test 

No. Keterangan Deskripsi Interpretasi 

1. Lokasi gambar Cenderung ke kiri  Dikuasai emosi, menekankan masa 

lalu 

 Tendensi impulsif, self-oriented, 

introvert 

 Banyak dikendalikan 

unconsciousness 

2. Ukuran gambar Gambar tidak lengkap  Depresif 

 Tertekan secara neurotis 

3. Kualitas gambar Garis dengan koordinasi 

jelek 

 Tegangan yang muncul, cemas 

4. Kepala Kepala digambar tidak 

lengkap 

 Tendensi adanya hambatan dalam 

hubungan sosial 

5. Rambut Gambar rambut yang 

terlalu ditonjolkan 

 Erotis pada individu yang 

bersangkutan, infantil, kemunduran 

dorongan sex, kebutuhan akan 

seksualitas, narcistis, tendensi 

homoseksual 

6. Mata Mata digambar tanpa ada 

variasi 

 Infantil dalam perasaan 

 Kurang masak, egosentris 

 Intelegensi rendah 

7. Mulut Mulut mencibir  Menghina orang lain 

 Agresif mungkin karena perasaan 

tidak mampu 

 Independent 

8. Telinga Telinga kurang ditekankan  Penolakan terhadap kritik 

 Menghindari halusinasi pendengaran 

9. Leher Menghilangkan pangkal 

leher 

 Sering membiarkan dorongan-

dorongan yang tidak cermat 
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10. Bahu Sering dihapus dan diulang  Kurang yakin pada kemampuan dan 

perkembangan dirinya 

11. Tubuh Tubuh yang sangat kecil  Menghindari dorongan fisik 

 Perasaan inferior 

 Merasa kurang sehat/kuat 

12. Lengan Lengan yang kecil dan tipis  Merasa lemah dan sia-sia; merasa 

tidak berguna 

 Merasa tidak mampu untuk 

mencapai hasil 

13. Tangan dan jari Tangan yang bergaris tebal  Rasa bersalah; masturbasi; curang; 

merampas 

14. Pinggang Garis pinggang tidak 

jelas/tidak tegas 

 Mungkin konflik homoseksualitas 

15. Leg Leg terpentang  Menentang kekuasaan, bersiap siaga 

atau kewaspadaan 

 Perasaan tidak aman yang terpendam 

 Kebutuhan untuk mendapatkan 

keseimbangan  

16. Kaki Ruas kaki digambar dengan 

jelas 

 Schizoid 

17. Pakaian Tidak jelas antara 

berpakaian atau tidak 

 Kurang mantap pada kekuatan 

fisiknya 

 

Kesimpulan II 

 Dikuasai emosi, menekankan masa lalu 

 Impulsif 

 Kurang yakin dan merasa tidak mampu dengan dirinya sendiri 

 Adanya perasaan tidak aman yang terpendam 

 Menolak kritik dengan bermusuhan 

 Hambatan dalam hubungan sosial 
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 Kurang masak, infantil 

 Merasa bersalah, merasa tidak berguna dan sia-sia 

 Memendam perasaan yang dalam 

 Pencemas dan depresif 

 

III. The House Tree Person Test 

No. Keterangan Deskripsi Interpretasi 

1. Kesan umum Proporsi gambar sedang  Emosi sedang 

 Penyesuaian diri sedang 

 Intelektual sedang 

Posisi gambar buruk  Penyesuaian diri buruk 

2. Rumah Kecil  Fungsi ibu dianggap kurang sebagai 

tempat berlindung 

  Jelek  Adanya kelemahan dari ibu dalam 

melakukan perannya 

  Tertutup  Kurang adanya penerimaan dari ibu 

3. Pohon Besar dan dominan  Ayah menunjukkan sikap otoritas 

atau menguasai, galak, kurang 

memberi kesempatan 

4. Orang Besar menguasai  Menilai diri lebih dalam lingkungan 

keluarga 

 Sikap ingin berkuasa, ingin 

diperhatikan 

 Tidak suka diperintah dan 

kompensasi rasa tidak mampu. 

 

Kesimpulan III 

 Emosi, penyesuaian diri dan intelektual sedang 

 Kurang adanya penerimaan dari orang tua 

 Adanya sikap ingin berkuasa dan diperhatikan dalam keluarga 
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 Fungsi ibu dianggap kurang sebagai tempat berlindung 

 Tidak suka diperintah 

 Adanya perasaan tidak mampu 

Kesimpulan Umum 

1. Intelektual 

 Secara umum sedang 

 Imajinatif, penuh dengan fantasi 

 Sukar dapat dimengerti 

 Aspirasinya tinggi 

 Praktis namun teoritis 

 Tendensi adanya hambatan atau kesulitan dalam belajar 

2. Kepercayaan diri 

 Merasa tidak aman dan tidak mampu 

 Merasa dirinya lemah, bersalah dan sia-sia 

3. Emosi 

 Kurang masak 

 Perasaan lebih menonjol daripada ratio 

 Dikuasai masa lalu, self-oriented 

 Memendam perasaan yang dalam, depresif 

 Introvert 

 Adanya agresi yang ditekan 

 Mudah cemas dan gelisah 

4. Sosialisasi 

 Cenderung pendiam 

 Menolak kritik dengan bermusuhan 

 Sulit dipengaruhi 

 Perasaan inferior dalam bersosialisasi 

5. Peran dalam keluarga 

 Fungsi ibu dianggap kurang sebagai tempat berlindung 
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 Kurang adanya perhatian dari kedua orangtua sehingga memunculkan 

sifat ingin diperhatikan 

 Tidak suka diperintah 
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Lampiran 8 

Surat Kesediaan Subjek 
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Lampiran 9 

Surat Penelitian 
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