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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kriminalitas merupakan suatu fenomena yang komplek dan menarik 

perhatian banyak kalangan, karena kriminalitas merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Tingkat krminalitas di 

Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi perhatian khusus dari 

pihak hukum terhadap tindak kriminalitas. Aparat penegak hukum telah 

menerapkan pemberian sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku kejahatan 

akan tetapi pelaku masih juga belum jera. Bahkan ada indikasi statistik 

kejahatan malah meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pada 

prinsipnya dalam hukum pidana di Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana 

haruslah berfungsi untuk membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan 

berfungsi sebagai pembalasan panjaitan (dalam Simorangkir, 2007). 

Pada umumnya seseorang yang melanggar norma hukum lalu dijatuhi 

hukuman pidana dan menjalani kesehariannya di sebuah Lembaga 

Pemasyarakatan mengalami keadaan yang jauh berbeda dibandingkan dengan 

kehidupan di masyarakat. Secara tidak langsung, kondisi dengan tekanan 

mental akan mempengaruhi keadaan psikis narapidana saat berada dalam 

Lembaga Pemasyarakatan dan setelah kembali dalam lingkungan masyarakat. 

Bartollas, (dalam Azani 2012), menyatakan bahwa dampak kehidupan di 

penjara merusak kondisi psikologis seseorang diantaranya kehilangan 
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kepercayaan diri, rasa aman, kemerdekaan individual untuk berapresiasi dan 

berkomunikasi. 

Narapidana yang masuk Lembaga Pemasyarakatan tentunya 

mendapatkan kebebasan yang terbatas terutama berhubungan dengan keluarga 

atau orang terdekat. Menurut Williams (dalam Sri Maslihah, 2011) situasi 

ketika awal masuk lapas adalah keadaan yang paling mempengaruhi 

psikologis narapidana. Kegiatan yang bisa dilakukan sesuka hati seseorang, 

individu diluar dapat berubah drastis dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Kegiatan yang terjadwal, peraturan-peraturan yang ketat, serta pembatasan 

waktu untuk bertemu orang yang dicintai adalah peraturan yang harus dijalani 

didalam Lembaga Pemasyarakatan. Belum lagi adanya overcapacity 

(kelebihan kapasitas) dari Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni para 

narapidana. 

Kasus Lemabaga Pemasyarakatan di Indonesia pada tanggal 11 Juni 

2013 diberita detik.com, terjadi adanya kerusuhan didalam Lembaga 

Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Sumatra Utara. Masalah tersebut dipicu 

dengan adanya narapidana yang marah karena air dan listrik padam, mereka 

kemudian melakukan aksi pembakaran. Pada saat pembakaran berlangsung, 

adanya narapidana yang kabur sampai ratusan narapidana yang kabur. 

Bukan hanya ditahun 2013 saja melain pada tahun 2017 juga terjadi 

adanya narapidana kabur dari lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga 

Pemasyarakatan Pekalongan adanya tujuh narapidana yang kabur dengan cara 

meloncat pagar dan berlari kedaerah rawa-rawa. Demikian juga kasus yang 
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terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Brebes bahwa adanya 

pembunuhan antar narapidana karna saling mengejek. 

Sesuai dengan jurnal penelitian yang dikemukakan oleh Neneng, dkk 

(2017) tentang Kerentaan, Straregi Koping, dan Penyesuian Diri anak di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menyebutkan bahwa  semakin 

meningkatnya stres dalam penjara dan kontrol dari penjara maka semakin sulit 

bagi anak didikan Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat menyesuaikan diri. 

Peneliti juga menegaskan bahwa di awal masa tahanan seseorang perlu 

melakukan beberapa upaya (coping) agar dapat meyesuaikan diri dengan 

lingkungan penjara namun upaya tersebut semakin menurun seiring 

meningkatnya kemampuan menyesuaikan diri di dalam tahanan. 

Pada awal masuk narapidana memiliki sikap ketakutan pada 

lingkungan barunya. Ketakutan narapidana pada petugas Lembaga 

Pemasyarakatan maupun pada narapidana yang sudah lama, karna narapidana 

yang lama sering melakukan pemerasan pada narapidana baru. Ketika 

narapidana baru telah dijenguk oleh keluarganya maka narapidana yang lama 

meminta uang ataupun makanan. Hal tersebut yang membuat narapidana baru 

merasa adanya ketakutan untuk beradaptasi. Selain ketakutan narapidana juga 

memiliki stres, karena banyaknya peraturan di Lembaga Pemasyarakatan dan 

adanya tekanan pada lingkungan. Ketakutan tersebut akan menimbulkan 

adanya kesulitan untuk menyesuaikan diri pada narapidana (Kartono. 2002). 

Kartono (2002) berpendapat bahwa penyesuaian diri adalah usaha 

manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya, 
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sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan dan 

emosi negatif sebagai respons pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien 

dapat dikikis habis. Menurut Ghufron dan Risnawati (2017) Penyesuaian diri 

diartikan sebagai kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, 

baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan 

antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan, dan tercipta 

keselarasan antara individu dengan realitas. 

Penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri individu, 

dimana individu dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk berubah 

sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Hurlock (2004) menyatakan bahwa 

Penyesuaian diri merupakan subyek yang mampu menyesuaiankan diri kepada 

umum atau kelompoknya dan orang tersebut memperlihatkan sikap dan 

prilaku yang menyenangkan, berarti orang tersebut diterima oleh kelompok 

dan lingkungannya. 

Penyesuian diri narapidana mengalamai kesulitan dalam 

menyesuaiakan diri dengan baik. Schneider (dalam Ghufron & Risnwati, 

2017) mengatakan bahwa penyesuian diri mempunyai berbagai faktor, anatara 

lain; kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, faktor psikologi, faktor 

lingkungan. Salah satu dari faktor tersebut adanya faktor psikologis dimana 

faktor tersebut merupakan faktor kondisi psikis pada individu. Maka dari itu 

narapidana yang mempunyai faktor psikologis misalnya ketakutan, akan 

menghambat terjadinya penyesuian diri yang baik. 
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Narapidana yang sering dijenguk memiliki optimis untuk menjalankan 

kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Sikap yang bersemangat akan 

mengurangi beban pikiran narapidana untuk menjalankan kewajibannya 

sebagai narapidana, sedangkan narapidana yang jarang dijenguk memiliki 

pemikiran yang negative untuk menjalankan kegiatan yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan. Keresahan tersebut terjadi karena narapidana kurang 

diperhatikan oleh keluarganya. Dengan kondisi seperti itu narapidana 

membutuhkan adanya dukungan dari keluarga. 

Keluarga merupakan komponen penting dari proses kembalinya 

narapidana kemasyarakat. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana 

dapat menjaga hubungan dengan anggota keluarga melalui telepon, 

kunjungan, dan partisipasi keluarga dalam program yang dirancang untuk 

menguatkan hubungan keluarga. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 

narapidana yang menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan teman 

selama di penjara, memiliki kecenderungan yang kecil untuk menjadi residivis 

(masuk penjara lagi) dari pada narapidana yang tidak menjalin hubungan yang 

baik dengan keluarga dan teman family Travis dan Waul (dalam Isnawati, 

2004) 

Akan penting untuk narapidana mendapatkan dukungan, terlebih lagi 

bagi mereka yang terlibat dalam tindakan kriminalitas. Lembaga 

Pemasyarakatan tidak mendukung interaksi yang optimal antara narapidana 

dengan orang tua, sedangkan secara konseptual individu yang mendapat 

bantuan dan dukungan dari keluarganya dalam pengambilan keputusan akan 
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membuat individu tersebut lebih percaya diri dengan kemampuannya, lebih 

memiliki harapan, lebih optimis memandang masa depan, dan memiliki 

orientasi masa depan yang lebih jelas (Yulianti, 2008). 

Newsom dan Schultz (1996) menemukan bahwa kelemahan psikologis 

seseorang dikaitkan dengan sedikitnya dukungan keluarga, dukungan 

lingkungan dan berkurangnya perasaan saling memiliki dan tidak adanya 

dukungan meterial dari orang lain. Sheridan dan Radmacher (dalam 

Rahmawati 2015), menekankan pengertian dukungan sosial yaitu sebagai 

sumber daya yang disediakan lewat interaksi dengan orang lain. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Siegel (dalam Rahmawati 2015) yang 

menyatakan bahwa dukungan keluarga adalah informasi dari orang lain bahwa 

dia dicintai dan diperhatikan, memiliki harga diri dan dihargai, serta 

merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban bersama. Dari 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga merupakan 

ketersediaan sumber daya yang memberikan kenyamanan fisik dan psikologis 

yang didapat lewat pengetahuan bahwa individu tersebut dicintai, 

diperhatikan, dihargai oleh orang lain dan dia merupakan anggota dalam suatu 

kelompok yang berdasarkan kepentingan bersama. 

Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Brebes, berdasarkan hasil 

studi pendahuluan yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 

berdasarkan informasi bahwa narapidana dengan inisial HM, seorang 

narapidana yang sering dijenguk oleh keluarga mengatakan bahwa jengukan 

keluarga ialah obat dari rasa kangen yang jarang ketemu dan dukungan 
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keluarga ialah semangat saya untuk menjalankan kewajiban saya sebagai 

narapidana. Selian dukungan keluarga, berdoa dengan Allah SWT ialah cara 

saya untuk mendekatkan diri pada sang pencipta agar bisa menjalankan 

hukumannya didalam lembaga pemasyarakatan. 

Sedangkan pada narapidana dengan inisial WJ, seorang narapidana 

yang jarang dijenguk oleh keluarga. WJ merasakan kurangnya perhatian dan 

dukungan pada keluarganya. WJ melakukan kewajibannya dan menerima 

statusnya sebagai narapidana dengan terpaksa, kurangnya dukungan pada 

keluarga WJ merasa tidak semangat untuk melakukan kewajibannya didalam 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Kemudian narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan 

dengan inisial RZ dan KS. Pada narapidana awal mengalami adanya 

kebingunan dan ketakutan, sama halnya dengan narapidana yang lama tetapi 

narapaidana awal lebih kuat merasakan hal tersebut. Narapidana yang lama 

masih adanya ketakutan tetapi lambat tahun ketakutan tersebut sedikit 

menghilang walaupun masih ada.  Ketakutan tersebut dirasakan narapidana 

baru yang harus mengikuti peraturan yang ada dikamar, belum lagi dengan 

adanya tradisi fisik. Mulai mengenal dengan lingkungan Lembaga 

Pemasyarakatan, narapidana belum bisa untuk berinteraksi dengan narapidana 

lain dan beradaptasi dengan lingkungannya. Narapidana yang baru masuk di 

Lembaga Pemasyarakat belum mengenal banyak tentang petugas Lapas dan 

merasakan takut untuk mengenalkan dirinya. 
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Berdasarkan studi pendahuluan diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

dukungan keluarga mempengaruhi adanya penyesuaian diri pada 4 (empat) 

responden tersebut. Dengan kondisi seperti itu menjadikan narapidana tersebut 

berbeda, maka dari itu penulis berminat untuk melakukan suatu penelitian 

mengenai apakah terdapat adanya ”Pengaruh Dukungan Keluaraga Terhadap 

Penyesuaian Diri pada Narapidana di Lapas Kabupaten Brebes.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas di peroleh rumusan masalah sebagai 

berikut: apakah terdapat Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Penyesuaian 

Diri Pada Narapidana di Lapas Kabupaten Brebes. 

 

C. Tujuan masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji “Pengaruh 

Dukungan Keluarga Terhadap Penyesuaian Diri Pada Narapidana di Lapas 

Kabupaten Brebes”. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di terapkan oleh mereka yang 

berkepentingan, Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana ataupun 

petugas Lapas. 
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2. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah pada 

pengembangan psikologi sosial khususnya tentang penyesuaian diri pada 

narapidana. 
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