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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penyesuaian Diri 

1. Pengertian Penyesuaian Diri 

Pengertian penyesuaian diri pada awalnya berasal dari kata suatu 

pengetian yang didasarkan pada ilmu biologi yang di utarakan oleh 

Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya. Ia mengatakan : “Genetic 

changes can improve the ability of organisms to survive, reproduce, and in 

animals, raise offspring, this process is called adaptation” (Mutadin, 

2002). 

Penyesuaian diri dimaksudkan untuk penyesuaian seseorang dan 

terus menerus dengan diri sendiri, orang lain serta lingkungan. Calhoun & 

Acocella (dalam, Japar 2014). Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 

2017) berpendapat bahwa penyesuaian diri mengandung banyak arti, 

antara lain usaha manusia untuk menguasai tekanan akibat dorongan 

kebutuhan, usaha memelihara keseimbangan anatara pemenuhan 

kebutuhan, dan tuntutan lingkungan, dan usaha menyelaraskan hubungan 

individu dengan realitas. Ia memberi batasan penyesuaian diri sebagai 

proses agar diperoleh kesesuian anatara tuntutan dari dalam diri dan dari 

lingkungan. ini berarti penyesuaian diri merupakan suatu proses dan 

bukannya kondisi statis. 
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Orang tidak dapat adjustive dalam waktu yang lama karena 

kehidupan senantiasa bergerak. Oleh karena itu, penyesuaian diri harus 

terus dipelajari. Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) 

berpendapat bahwa kriteria penyesuaian diri yang baik harus dirumuskan 

dalam pengertian yang sesuai dengan tingkat perkembangan individu. Hal 

ini dikarenakan kebutuhan dan keterampilan dalam mengatasi masalah 

yang dimiliki individu berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan 

suatu status dan peranannya dalam kehidupan. 

Manusia dalam kehidupan kesehariannya tidak akan pernah 

terbebas dari berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Seseorang 

dikatakan tidak mampu menyesuaikan diri apabila kesedihan, kekecewaan, 

atau keputusan itu berkembang dan mempengaruhi fungsi fisiologis dan 

psikologisnya. Individu menjadi tidak mampu menggunakan pikiran dan 

sikap dengan baik sehingga tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan yang 

muncul dengan jalan yang baik. Sebaliknya, seseorang dikatakan 

mempunyai penyesuaian diri yang berhasil apabila ia dapat mencapai 

kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, 

bebas dari berbagai psikologis, frustasi, dan konflik. 

Gerungan (2004) mengemukakan bahwa penyesuaian diri adalah 

mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah 

lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan diri. Penyesuaian diri dalam 

artinya yang pertama disebut juga penyesuaian diri yang autoplastis 

(dibentuk sendiri), sedangkan penyesuaian diri yang kedua juga disebut 
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penyesuaian diri yang aloplastis. Jadi penysuaian diri ada artinya yang 

“pasif” dimana kegiatan kita ditentukan oleh lingkungan, dan ada artinya 

yang “aktif”, dimana kita pengaruhi lingkungan. 

Gunarsa (2000) menyatakan bahwa penyesuaian diri tidak bisa 

berlangsung sewenang-wenang karena adanya norma-norma, baik norma 

itu berupa aturan-aturan hukum yang tertulis maupun norma-norma yang 

tidak formal seperti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan 

kelompok atau masyarakat tertentu. 

Selain itu, Semium (2006) menyatakan bahwa penyesuaian diri 

adalah cara individual atau khusus organisme dalam bereaksi terhadap 

tuntutan-tuntutan dari dalam atau situasi-situasi dari luar. Untuk beberapa 

orang mungkin reaksi ini melumpuhkan, tidak efektif atau bahkan 

patologik. 

Sundari (2005) penyesuian diri merupakan kemampuan individu 

untuk mendapatkan ketentraman secara internal dan hubungannya dengan 

dunia sekitarnya. Jadi penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk 

bereaksi karena tuntutan dalam memenuhi dorongan/kebutuhan dan 

mencapai ketentraman batin dalam hubungannya dengan sekitar. 

Sedangkan menurut Scott (dalam Japar, 2014) penyesuaian diri 

adalah bukan hanya penyesuaian untuk seseorang tetapi juga untuk kondisi 

yang menekan. Penyesuaian diri remaja dibuat dalam sistem sosial seperti 

keluarga, jaringan pertemanan, kelompok kerja atau sekolah, dan dalam 

berbagai jenis tradisional kelompok. Penyesuaian diri remaja adalah usaha 
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remaja atau kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang harmonis 

baik dengan diri atau lingkungan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

jika penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam mengubah 

dirinya sendiri sesuai dengan keadaan lingkungan yang melibatkan suatu 

respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu 

berusaha menanggulangi suatu tegangan-tegangan, konflik dengan frustasi 

untuk menyelaraskan tuntutan yang terjadi. 

2. Pembentukan Penyesuaian diri 

Mutadin (2002) menyatakan bahwa penyesuaian diri melibatkan 

individu dengan lingkungannya, pada penulisan ini beberapa lingkungan 

yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat, 

diantaranya adalah sebaga berikut: 

a. Lingkungan Keluarga 

Semua konflik dan tekanan yang ada dapat dihindarkan atau 

dipecakan bila individu dibesarka dalam keluarga di mana terdapat 

keamanan, cinta, respek, toleransi, dan kehangata.dengan demikian 

penyesuaian diri akan menjadi lebih baik bila dalam keluarga, individu 

merasakan bahwa kehidupanya berarti. 

Rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok 

bagi perkembangan jiwa seorang individu. Dalam prakteknya banyak 

individu yang mengetahui hal ini namun mengabaikannya dengan 

alasan mengejar karir dan mencari penghasian yang besar demi 
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memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjamin masa depan 

anak-anak. 

Dalam hasil interaksi dengan keluarganya, individu juga 

mempelajari sejumlah adat dan kebiasaan dalam makan, minum, 

berpakaian, cara berjalan, berbicara, duduk, dan lain sebagainya. Seain 

itu, dalam keluarga masih banyak hal lain yang sangat berperan dalam 

proses pembentukan kemampuanpenyesuaian diri yang sehat, seperti 

rasa percaya pada orang lain atau diri sendiri, pengendalian rasa 

ketakutan, toleransi, kefanatikan, kerjasama, keeratan, kehangatan dan 

rasa aman karena semua hal tersebut akan berguna bagi masa 

depannya. 

b. Lingkungan Masyarakat 

Begitu pula dalam kehidupan pertemanan, pembentukan 

hubungan yang erat diantara kawan-kawan, dan lingkungan 

masyarakat semakin penting. Seseorang individu mencurahkan kepada 

teman-temannya apa yang tersimpan didalam hatinya, dari angan-

angan, pemikiran dan perasaan. Ia mengungkapkan kepada mereka 

secara bebas tentang rencana, cita-cita dan dorongan-dorongannya. 

Dalam semua itu individu menemukan telinga yang mau medengarkan 

apa yang dikatakannya dan hati yang terbuka untuk bersatu dengannya. 

c. Lngkungan kerja 

Lingkungan kerja tugas yang tidak hanya terbatas pada masalah 

pengetahua dan informasi saja, akan tetapi juga mencakup tanggung 
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jawab secara luas. Demikian pula dengan pimpinan, tugasnya tidak 

hanya memberi instruksi tetapi juga berperan sebagai rekan, pendidik 

yang menjadi pembentuk masa depan bagi anggotanya, ia adalah 

langkah pertma dalam pembentukan kehidupan yang menuntut 

individu untuk menyesuakan dirinya dengan lingkungan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pembentukan penyesuaian diri 

melibatkan individu dengan lingkungannya. Lingkungan yang dianggap 

dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat antara lain  

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja. 

 

3. Ciri-ciri Penyesuaian Diri yang Baik 

Ada beberapa ciri-ciri penyesuaian diri yang baik menurut Kartono 

(2002) yaitu 

a. Dapat mengendalikan pikiran, angan-angan, keinginan, dorongan 

emosi dan tingkah lakunya. 

b. Dapat menghayati kelemahannya sehingga ia dapat mengadakan 

perbaikan diri, juga dapat memanfaatkan kelebihannya. 

c. Mempunyai konsep yang sehat tentang dirinya yaitu mengakui dan 

menerima kelebihan serta kelemahannya secara rasional. 

d. Mengikuti perkembangan diri 

Berdasarkan uraian diatas maka ciri-ciri penyesuaian yang baik 

adalah dapat mengendalikan pikiran, dapat menghayati kelemahannya 

sehingga ia dapat mengadakan perbaikan diri, mempunyai konsep yang 

sehat tentang dirinya, dan mengikuti perkembangan diri. 
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4. Aspek-aspek Penyesuaian Diri  

Menurut Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) 

menyatakan bahwa penyesuaian diri memiliki empat unsur: 

a. Adaptation, artinya penyesuaian diri dipandang sebagai kemampuan 

beradaptasi. Orang yang penyesuaian dirinya baik berarti ia 

mempunyai hubungan yang memuaskan dengan lingkungan. 

penyesuaian diri dalam hal ini diartikan dalam konotasi fisik, misalnya 

untuk menghindari ketidaknyamanan akibat cuaca yang tidak 

diharapkan, maka orang membuat sesuatu untuk bernaung. 

b. Conformity, artinya seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri 

baik bila memenuhi kreteria sosial dan hati nuraninya. Dalam sudut 

pandang ini, individu diarahkan pada sikap terhadap lingkungan, 

menghargai adanya toleransi dan prilaku individu yang sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku. 

c. Mastery, artinya orang yang mempunyai penyesuaian diri baik 

mempunyai kemampuan membuat rencana dan mengorganisasikan 

suatu respon diri sehingga dapat menyusun dan menanggapi segala 

masalah dengan efisien. Mastery bisa disebut juga dengan kemampuan 

untuk merencanakan dan mengorganisasi respons dalam cara-cara 

tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. 

d. Individual variation, artinya ada perbedaan individual pada perilaku 

dan responsnya dalam menanggapi masalah. Dalam artian individu 

mampu memiliki karakteristik dalam mengahadapi masalah dan 

mampu menyelesaikan masalah dengan ciri khasnya sendiri. 
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Menurut Fromm dan Gilmore (dalam Desmita, 2009) ada empat 

aspek kepribadian dalam penyesuaian diri yang sehat antara lain : 

a. Kematangan emosional, yang mencakup aspek-aspek: 

1. Kemantapan suasana kehidupan emosional 

2. Kemantapan suasana kehidupan kebersamaan dengan orang lain 

3. Kemampuan untuk santai, gembira dan menyatakan kejengkelan 

4. Sikap dan perasaan terhadap kemampuan dan kenyataan diri 

sendiri 

b. Kematangan intelektual, yang mencakup aspek-aspek : 

1. Kemampuan mencapai wawasan diri sendiri 

2. Kemampuan memahami orang lain dan keragamannya 

3. Kemampuan mengambil keputusan 

4. Keterbukaan dalam mengenal lingkungan 

c. Kematangan sosial, yang mencakup aspek-aspek : 

1. Keterlibatan dalam partisipasi sosial 

2. Kesediaan kerjasama 

3. Kemampuan kepemimpinan 

4. Sikap toleransi 

Tanggung jawab, yang mencakup aspek-aspek : 

1. Sikap produktif dalam mengembangkan diri 

2. Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel 

3. Sikap empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal 

4. Kesadaran akan etika dan hidup jujur 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan jika 

aspek-aspek penyesuaian diri antara lain Adaptation, Comformity, 

Mastery, Individual variation. Selain itu aspek-aspek penyesuaian diri 

antara lain kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan 

sosial dan tanggung jawab. 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 

Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) berpendapat bahwa 

dasar penting bagi terbentuknya suatu pola penyesuaian diri adalah 

kepribadian. Penyesuaian diri merupakan dinamika kepribadian sehingga 

pembahasan determinasi penyesuaian diri tidak lepas dari penyesuaian diri 

pembahasan determinasi kepribadian. Perkembangan kepribadian pada 

dasarnya dipengaruhi oleh interaksi fakta internal dan eksternal individu. 

Menurut Hurlock (2004), dalam interaksi ini individu menyeleksi segala 

sesuatu dari lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, jika 

interaksi ini harmonis, maka dapat diharapkan terjadi perkembangan 

kepribadian yang sehat, sebaliknya jika tidak harmonis diduga akan 

muncul masalah perilaku. 

Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) mengklasifikasikan 

fakta-fakta yang mempengaruhi perkembangan kepribadian sebagai 

berikut: 

a. Kondisi fisik, seperti hereditas, konstitusi fisik, sistem saraf, sistem 

kelenjar, dan sisitem otot. 
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b. Perkembangan dan kemasakan unsur-unsur kepribadian (misalnya 

kemasakan intelektual, sosial, moral, dan emosional) 

c. Unsur penentu psikologik (seperti pengalaman, proses belajar, dan 

kebiasaan) 

d. Kondisi lingkungan seperti situasi rumah, keadaan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat). 

e. Unsur kebudayaan, termasuk didalamnya pengaruh keyakinan dan 

agama. 

6. Karakteristik Penyesuaian Diri 

Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif 

dan penyesuaian diri yang negatif. 

a. Penyesuaian Diri yang Positif  

Menurut Sunarto dan Hartono (dalam Iswara, 2015) mereka 

yang tergolong mampu menyesuaikan diri secara positif ditandai 

dengan hal-hal sebagai berikut : 

1) Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional 

2) Tidak menunjukkan adanya mekanisme mekanisme psikologis 

3) Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi 

4) Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri  

5) Mampu dalam belajar 

6) Menghargai pengalaman 

7) Bersikap realistik dan obyektif.  

 

Pengaruh Dukungan Keluarga…, Urip Muzaffar, Fakultas Psikologi UMP, 2018



20 

 

 
 

b. Penyesuaian Diri yang Negatif 

Ada tiga bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang negatif 

menurut Sunarto dan Hartono (dalam Iswara, 2015)  yaitu :  

1) Reaksi Bertahan (Defence Reaction) 

2) Reaksi Menyerang (Aggessive Reaction) 

3) Reaksi Melarikan Diri (Escape Reaction) 

Menurut Haber dan Runyon (dalam Hapsariyanti, 2002) 

menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik penyesuaian diri yang 

baik yang harus dimiki oleh seseorang, yaitu memiliki persepsi yang 

akurat terhadap realitas atau kenyataan, mampu mengatasi atau 

menangani stres dan kecemasan, memiliki citra diri yang positif, 

mampu mengekspresikan perasaan, dan memiliki hubungan 

interpersonal  yang baik. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan jika katakteristik penyesuaian diri ada dua, yaitu 

penyesuaian diri positif dan penyesuaian diri negatif. Penyesuaian diri 

positif meliputi tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak 

menunjukkan adanya mekanisme mekanisme psikologis, tidak 

menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional 

dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, 

bersikap realistik dan obyektif. Sedangkan penyesuaian diri negatif 

meliputi reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. 
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7. Macam-Macam Penyesuaian Diri 

Dalam Sundari, S (2005) kesehatan mental dalam kehidupan ada 

macam-macam penyesuaian diri, yaitu 

a. Penyesuaian terhadap keluarga / Family adjustment 

Keluarga merupakan masyarakat terkecil. Keharmonisan keluarga 

terwujud bila seluruh anggota keluarga mempunyai kesadaran atau 

kesanggupan memenuhi fungsinya. 

b. Penyesuaian diri terhadap sosial / Social adjustment 

Sosial atau masyarakat merupakan kumpulan individu, keluarga, 

organisasi dan lain-lainnya. Agar terjadi keharmonisan dalam 

masyarakat harus ada kesadaran bermasyarakat. 

c. Penyesuaian diri terhadap sekolah / School adjustment 

Sekolah merupakan wadah bagi peserta didik dalam mengembangkan 

potensinya, terutama perkembangan inteligensi maupun maupun 

pribadinya. Maka sekolah harus menumbuhkan penyesuaian diri yang 

baik. Bersifat konstruktif. 

d. Penyesuaian diri terhadap perguruan tinggi / College adjustment 

Perguruan tinggi merupakan tempat pendidikan tinggi, untuk mencapai 

gelar, tempat yang menyenangkan penuh kenangan. Namun bagi 

sementara mahasiswa merupakan tempat yang diliputi keraguan, 

kecemasan bahkan kegagalan. 
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Menurut Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) macam-

macam penyesuaian diri terdiri dari 4 macam, antara lain 

a. Penyesuaian diri personal 

Penyesuaian diri personal adalah penyesuaian diri yang diarahkan 

kepada diri sendiri, penyesuaian diri personal meliputi: 

1) Penyesuian diri fisik dan emosi 

Penyesuaian diri ini melibatkan respons-respons fisik dan emosinal 

sehingga dalam penyesuaian diri fisik ini kesehatan fisik 

merupakan pokok untuk percapaian penyesuaian diri yang sehat. 

Berkaitan dengan hal ini, ada hal penting berupa adekuasi emosi, 

kematangan emosi, dan kontrol emosi. 

2) Penyesuaian diri seksual 

Penyesuian diri seksual merupakan kapasitas bereaksi terhadap 

realitas seksual (impuls-impuls, nafsu, pikiran, konflik-konflik, 

frustasi, perasaan salah, dan perbedaan seks). 

3) Penyesuaian diri moral dan religious 

Dikatakan moralitas adalah kapasitas untuk memenuhi moral 

kehidupan secara efektif dan bermanfaat yang dapat memberikan 

kontribusi kedalam kehidupan yang baik dari individu. 

b. Penyesuaian diri sosial 

Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) rumah, sekolah 

dan masyarakat merupakan aspek khusus dari kelompok sosial dan 

melibatkan pola-pola hubungan diantara kelmpok tersebut dan saling 
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berhubungan secara integral diantara ketiganya. Penyesuaian diri ini 

meliputi: 

1) Penyesuaian diri terhadap rumah dan keluarga 

Penyesuaian diri ini menekankan hubngan yang sehat antar 

anggota keluarga, otoritas keluarga, kapasitas tanggung jawab 

berupa pembatasan, dan larangan. 

2) Penyesuaian diri terhadap sekolah 

Berupa perhatian dan penerimaan murid atau antar murid beserta 

partisipasinya terhadap fungsi dan aktivitas sekolah, manfaat 

hubungan dengan teman sekolah, guru, konselor, penerimaan 

ketterbatasan dan tanggung jawab, dan membantu sekolah untuk 

merealisasikan tujuan intrinsic dan ekstrinsik. Hal-hal tersebut 

merupakan cara penyesuaian diri terhadap kehidupan sekolah 

3) Penyesuaian diri terhadap masyarakat 

Kehidupan dimasyarakat menandakan kapasitas untuk bereaksi 

secara efektif dan sehat tehadap realitas. 

c. Penyesuaian diri martial atau perkawinan 

Penyesuaian diri ini pada dasarnya adalah seni kehidupan yang efektif 

dan bermanfaat dalam kerangka tanggung jawab. Hubungan dan 

harapan yang terdapat dalam kerangka perkawinan 

d. Penyesuaian diri jabatan dan vokasional 

Menurut Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) penyesuaian 

diri ini berhubungan erat dengan penyesuaian diri akademis. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan jika 

macam-macam penyesuaian diri antara lain penyesuaian terhadap 

keluarga, penyesuaian diri terhadap sosial, penyesuaian diri terhadap 

sekolah, dan penyesuaian diri terhadap perguruan tinggi. 

 

8. Proses Penyesuaian Diri 

Dalam Sundari (2005), Penyesuaian diri yang sempurna, sulit 

diwujudkan karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga seluruh 

kebutuhan tidak dapat terealisasi. Penyesuaian diri merupakan suatu 

proses yang terjadi sepanjang kehidupan. Manusia harus berusaha 

menemukan dan mengatasi rintangan, tekanan dan tantangan untuk 

mencapai pribadi yang seimbang.  

Selain itu Markam (2003), menyatakan bahwa tiap orang 

mempunyai cara-cara penyesuaian diri yang khusus, yang tergantung dari 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki, pengaruh-pengaruh lingkungan, 

pendidikan, dan bagaimana ia mengembangkan dirinya. Anak dan orang 

dewasa memiliki cara penyesuaian diri yang berbeda terhadap stres dan 

lingkungan, begitu pula ada perbedaan dalam penyesuaian diri antara 

orang yang berpendidikan tinggi dengan yang buta huruf, antara kelompok 

sosial tinggi dan menengah, dan sebagainya.  

Selanjutnya Semiun (2006), anak yang berbakat itu sering 

mengalami kesulitan besar dalam menyesuaikan diri dengan situasi 

disekolah. Apabila individu yang kemampuan intelektualnya rata-rata 

berhubungan dengan orang-orang yang kemampuan intelektualnya jauh 
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lebih tinggi sehingga ia tidak dapat memahami mereka, maka ia menjadi 

takut, atau merasa di cemooh. Sebaliknya jika individu yang berbakat 

menghindarkan diri dari perasaan takut atau perasaana dicemooh, maka ia 

akan mengembangkan bakat-bakat yang akan mengimbangi inteligensinya 

yang tinggi yang biasanya menjadi hambatan sosial. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa manusia harus berusaha menemukan dan mengatasi rintangan, 

tekanan dan tantangan untuk mencapai pribadi yang seimbang. Sehingga 

setiap manusia mempunyai cara-cara penyesuaian diri yang khusus, yang 

tergantung dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Cara penyesuaian 

diri yang berbeda terhadap stres dan lingkungan, begitu pula ada 

perbedaan dalam penyesuaian diri antara orang yang berpendidikan tinggi 

dengan yang buta huruf, antara kelompok sosial tinggi dan menengah, dan 

sebagainya. 

 

B. Dukungan Keluarga 

1. Pengertian Dukungan Keluarga 

Pada hakekatnya keluarga diharapkan mampu berfungsi untuk 

mewujudkan proses pengembangan timbal balik rasa cinta dan kasih 

sayang antara anggota keluarga, antar kerabat, serta antar generasi yang 

merupakan dasar keluarga yang harmonis (Soetjiningsih, 1995). Hubungan 

kasih sayang dalam keluarga merupakan suatu rumah tangga yang 

bahagia. Dalam kehidupan yang diwarnai oleh rasa kasih sayang maka 
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semua pihak dituntut agar memiliki tanggung jawab, pengorbanan, saling 

tolong menolong, kejujuran, saling mempercayai, saling membina 

pengertian dan damai dalam rumah tangga (Soetjiningsih, 1995). 

Dukungan keluarga adalah pemberian informasi verbal atau non 

verbal, memberikan bantuan secara nyata, memberikan kenyamanan, 

menghargai dan membantu dalam pengambilan keputusan, serta mampu 

mempengaruhi perilaku dan emosi antar anggota keluarga (Gottlieb, 

1983). Sedangkan Friedman (2010) menyatakan dukungan keluarga adalah 

sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota 

keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang 

bersi fat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika 

diperlukan. 

Menurut Smith (dalam Arini 2000), dukungan keluarga adalah 

pertolongan dan semangat yang diberikan oleh keluarga terhadap 

anggotanya dimana dukungan tersebut sebagai variabel mediator yang 

menunjukkan fasilitas koping selama waktu krisis. Dukungan keluarga 

dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan anggota 

keluarganya. Bentuk dukungan ini dapat diberikan melalui dua cara yaitu 

secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dukungan ini 

akan memberikan dorongan kepada anggotanya untuk berperilaku sehat, 

sedangkan secara tidak langsung dukungan yang diterima dari orang lain 

akan mengurangi ketegangan atau depresi sehingga tidak menimbulkan 

gangguan Kaplan (dalam Veronica 2016). 
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Menurut Franis dan Satiadarma (dalam Bukhori 2012) mengatakan 

bahwa dukungan keluarga merupakan bantuan atau sokongan yang 

diterima salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lainnya 

dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat didalam sebuah 

keluarga. 

 

2. Aspek-aspek Dukungan Keluarga 

Aspek-aspek dukungan keluarga Friedman, (dalam Latipun dan 

fauziyah, 2016) yaitu: 

a. Dukungan Penilaian 

Dukungan ini meliputi pertolongan pada individu untuk 

memahami kejadian depresi dengan baik dan juga sumber depresi dan 

strategi koping yang dapat digunakan dalam menghadapi stressor. 

Dukungan ini juga merupakan dukungan yang terjadi bila ada ekspresi 

penilaian yang positif terhadap individu. Individu mempunyai 

seseorang yang dapat diajak bicara tentang masalah mereka, terjadi 

melalui ekspresi pengaharapan positif individu kepada individu lain, 

penyemangat, persetujuan terhadap ide-ide atau perasaan seseorang 

dan perbandingan positif seseorang dengan orang lain, misalnya orang 

yang kurang mampu. Dukungan keluarga dapat membantu 

meningkatkan strategi koping individu dengan strategi-strategi 

alternatif berdasarkan pengalaman yang berfokus pada aspek-aspek 

yang positif. 
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b. Dukungan Instrumental 

Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti 

pelayanan, bantuan finansial dan material berupa bantuan nyata 

(instrumental support material support), suatu kondisi dimana benda 

atau jasa akan membantu memecahkan masalah praktis, termasuk di 

dalamnya bantuan langsung, seperti saat seseorang memberi atau 

meminjamkan uang, membantu pekerjaan sehari-hari, menyampaikan 

pesan, menyediakan transportasi, menjaga dan merawat saat sakit 

ataupun mengalami depresi yang dapat membantu memecahkan 

masalah. Dukungan nyata paling efektif bila dihargai oleh individu dan 

mengurangi depresi individu. Pada dukungan nyata keluarga sebagai 

sumber untuk mencapai tujuan praktis dan tujuan nyata. 

c. Dukungan Informasional 

Jenis dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung 

jawab bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari 

masalah, memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik 

tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Keluarga dapat 

menyediakan informasi dengan menyarankan prilaku yang baik bagi 

dirinya dan tindakan spesifik bagi individu untuk melawan stresor. 

Individu yang mengalami depresi dapat keluar dari masalahnya dan 

memecahkan masalahnya dengan dukungan dari keluarga dengan 

menyediakan feed back. Pada dukungan informasi ini keluarga sebagai 

penghimpun informasi dan pemberi informasi. 
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d. Dukungan Emosional 

Selama individu mengalami depresi, individu sering menderita 

secara emosional, sedih, cemas dan kehilangan harga diri. Jika depresi 

mengurangi perasaan seseorang akan hal yang dimiliki dan dicintai. 

Dukungan emosional memberikan individu perasaan nyaman, merasa 

dicintai saat mengalami depresi, bantuan dalam bentuk semangat, 

empati, rasa percaya, perhatian sehingga individu yang menerimanya 

merasa berharga. Pada dukungan emosional ini keluarga menyediakan 

tempat istirahat dan memberikan semangat. 

Menururt House  (dalam Cohen & Syme, 1985) aspek-aspek 

dukungan keluarga antara lain: 

a. Dukungan emosional: 

Mencakup empati, kepedulian, kepercayaan, perhatian 

terhadap orang yang bersangkutan, kesediaan untuk 

mendengarkan, afek, kekhawatiran, dan harga diri. 

b. Dukungan appraisal: 

Mencakup  pemberian afirmasi, umpan balik, dan  

perbandingan  sosial. 

c. Dukungan  instrumental: 

Mencakup bantuan yang bersifat tangible, misalnya 

pemberian pekerjaan, penyisihan waktu, modifikasi lingkungan, 

pengobatan, dan uang. 
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d. Dukungan  informasional: 

Mencakup pemberian nasihat, saran, arahan, dan  informasi 

yang bersifat direktif. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

jika aspek-aspek dukungan sosial keluarga antara lain dukungan 

penilaian, dukungan, dukungan instrumental, dukungan 

informasional, dukungan emosional. 

 

3. Manfaat Dukungan Keluarga 

Dukungan sosial keluarga adalah sebuah proses yang terjadi 

sepanjang masa kehidupan, sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda 

dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam 

semua tahap siklus kehidupan, dukungan keluarga membuat keluarga 

mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Sebagai 

akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga 

(Friedman, dalam latipun & Fauziah.S 2016). 

Wills (dalam Sri Maslihah 2011) menyimpulkan bahwa baik efek-

efek penyangga (dukungan sosial menahan efek-efek negatif dari stres 

terhadap kesehatan) dan efek-efek utama (dukungan sosial secara langsung 

mempengaruhi akibat-akibat dari kesehatan) pun ditemukan. 

Sesungguhnya efek-efek penyangga dan utama dari dukungan sosial 

terhadap kesehatan dan kesejahteraan boleh jadi berfungsi bersamaan. 

Secara lebih spesifik, keberadaan dukungan sosial yang adekuat terbukti 

berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari 
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sakit dan dikalangan kaum tua, fungsi kognitif, fisik dan kesehatan emosi 

Ryan dan Austin (dalam veronica 2016). 

Serasoon (dalam Kuncoro, 2002) berpendapat bahwa dukungan 

keluarga mencakup 2 hal, yaitu: 

a. Jumlah sumber dukungan yang tersedia, merupakan persepsi individu 

terhadap sejumlah prang yang diandalkan saat individu yang 

membutuhkan bantuan. 

b. Tingkat kepuasan akan dukungan yang diterima berkaitan dengan 

persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan 

berdasarkan kualitas) 

 

4. Sumber dukungan keluarga 

Menurut Root & Dooley (dalam Kuntjoro, 2002) ada 2 sumber 

dukungan keluarga yaitu natural dan artifisial. Dukungan keluarga yang 

natural diterima seseorang melalui interaksi sosial dalam kehidupannya 

secara spontan dengan orang-orang yang berbeda disekitarnya, misalnya 

anggota keluarga (anak, istri, suami, kerabat) teman dekat atau relasi. 

Dukungan ini bersifat nonformal sedangkan dukungan keluarga artifisial 

adalah dukungan yang dirancang kedalam kebutuhan primer seseorang, 

misalnya dukungan keluarga akibat bencana alam melalui berbagai 

sumbangan sehingga sumber dukungan keluarga natural mempunyai 

berbagai perbedaan jika dibandingkan dengan dukungan keluarga 

antifisial. Perbedaan itu terletak pada: 
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a. Keberadaan sumber dukungan keluarga natural bersifat apa adanya 

tanpa dibuat-buta sehingga mudah diperoleh dan bersifat spontan. 

b. Sumber dukungan keluarga natural mempunyai kesesuaian dengan 

nama yang berlaku tentang kapan sesuatu harus diberikan. 

c. Sumber dukungan keluarga natural berakar dari hubungan yang telah 

berakar lama. 

d. Sumber dukungan keluarga natural mempunyai keragaman dalam 

penyampaian dukungan, mulai dari pemberian barang yang nyata 

hanya sekedar menemui seseorang dengan menyampaikan salam. 

e. Sumber dukungan keluarga natural terbebas dari beban dan label 

psikologis. 

 

C. Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Pengertian narapidana menrut kamus bahasa Indonesia adalah 

orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak 

pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 

tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 

Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah 

seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus 

menjalani hukuman. Wilson (dalam Harsono 1995) mengatakan 

narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat 
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untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut 

Dirjosoworo (dalam Harsono 1995) narapidana adalah manusia biasa 

seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, 

maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. 

  Pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak 

kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana 

serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Mereka 

yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana 

kurungan dinamakan narapidana. 

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran 

hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya 

berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya 

ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya 

dan berhak mendapatkan pembinaaan. 

 

2. Proses Pemasyarakatan Narapidana 

Pemasyarakatan adalah suatu proses terapi saat narapidana masuk 

Lembaga Pemasyarakatan yang merasa tidak harmonis dengan masyarakat 

sekitarnya. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat 

perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah 

cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan 

penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. 
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Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/1 tanggal 08 

Pebruari 1965 tentang pemsayarakatan sebagai proses, maka dapat 

dikemukan bahwa pembinaan narapidana, dewasa dilaksanakan melalui 

empat tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, 

sebagaimana yang akan diurakan berikut ini : 

a. Tahap Pertama 

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk ke Lembaga 

Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal 

sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan 

pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat 

diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, 

si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah 

menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap 

awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan 

lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program 

pembinaan kepribadian, dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat 

yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 

(sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini 

masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara 

maksimun. 

b. Tahap Kedua 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan 

telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang 
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sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan 

sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan keinsyafan, 

perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di 

Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan 

kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui 

pengawasan medium security. 

c. Tahap Ketiga 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ 

dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat 

Pemasyarakatan telah mencapai cukup kemajuan, baik secara fisik 

ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses 

pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri 

dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal 

sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. 

Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas 

dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap 

kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 

2/3 masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana 

sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan 

pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan 

minimum security. 

 

 

Pengaruh Dukungan Keluarga…, Urip Muzaffar, Fakultas Psikologi UMP, 2018



36 

 

 
 

d. Tahap keempat 

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana 

yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini 

disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan 

pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap 

lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana 

yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana 

yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau 

pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh 

Bapas yang kemudian disebut Pembimbing Klein Pemasyarakatan. 

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan 

kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 

dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien 

pemasyarakatan. 

 

3. Pembinaan Terhadap Narapidana 

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar 

mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan 

bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan 

terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang 

terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard 

Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam sepuluh prinsip 

pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan 
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bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah 

laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. 

Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan 

anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (intramural 

treatment). 

Pelaksanaan pembinaan melibatkan seluruh petugas 

pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan 

bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah 

laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. 

Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu: 

a. Pembinaan kepribadian 

1) Pembinaan kesadaran (kesadaran beragama). 

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

3) Pembianaan kemampuan intelektual (kecerdasan). 

4) Pembinaan kesadaran hukum. 

5) Pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. 

b. Pembinaan kemandirian Pembinaan kemandirian meliputi pembinaan 

yang berupa ketrampilan dapat mendukung usaha-usaha mandiri. 

Pembinaan narapidana menggunakan konsep pemasyarakatan 

untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Karena konsep pemasyarakatan 

adalah proses penjatuhan pelaksanan pidana yang bukan semata-mata 

sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah 
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pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana agar menjadi 

manusia yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi lagi tindak 

pidana serta menjadi anggota masyarakat yang baik. 

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa 

pembinaan dan sesudah selesai menjalanani masa pidananya: 

a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya 

serta bersikap optimis akan masa depannya. 

b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal 

mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan 

nasional. 

c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada 

sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang 

rasa kesetiakawanan sosial. 

d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan 

Negara. 

 

D. Pengaruh Dukungan Kelurga Terhadap Penyesuaian Diri pada 

Narapidana 

Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan 

telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan 

dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Mereka yang diputus oleh 

putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan 

narapidana. 

Pengaruh Dukungan Keluarga…, Urip Muzaffar, Fakultas Psikologi UMP, 2018



39 

 

 
 

Pada individu narapidana yang memiliki penyesuaian diri yang baik, 

maka individu akan menerima kondisi perubahan yang terjadi dalam dirinya 

sehingga tidak mempengaruhi interaksinya dengan narapidana lainnya. Jika 

individu dapat menyesuaikan diri dengan kondisinya, maka tidak ada rasa 

cemas dan takut untuk menjalani masa hukumannya melainkan menjadi 

tenang untuk menjalani hukumannya. 

Pada dasarnya penyesuaian diri melibatkan individu dengan 

lingkungannya. Penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan respon-

respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha 

menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustasi-frustasi, 

dan konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin ini 

dengan tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana dia 

hidup (Semiun, 2006). 

Penyesuaian diri merupakan proses bagaimana individu mencapai 

keseimbangan hidup dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. 

Penyesuaian diri bisa dilakukan jika individu mempunyai kemampuan 

adaptasi, kesesuaian, penguasaan dan individual yang berfariasi. Ketika 

individu memperoleh aspek-aspek yang terdapat pada penyesuian diri, maka 

individu tersebut akan mampu menjalani penyesuaian diri yang lebih baik. 

Menurut Schneider (dalam Ghufron & Risnawati, 2017) proses 

penyesuaian diri mencakup beberapa unsur berupa motivasi yang mendorong 

seseorang untuk memiliki sebuah keinginan yang baik bagi dirinya, sikap 

terhadap realitas yang menerima atau menilai kenyataan dengan mampu 
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bertindak sesuai potensi positif, dinamis, terbuka dan sesuai norma yang ada, 

serta pola dasar penyesuaian diri yang dimiliki dari rasa hormat pada sesama 

manusia yang saling bertoleransi antar individu dan percaya pada diri sendiri 

sehingga mampu mengontrol diri dalam memperoleh manfaat bagi diri sendiri. 

Selain penyesuaian diri para narapidana juga membutuhkan dukungan 

sosial. Suatu dukungan dari kaluarga akan memberikan semangat pada 

individu narapidana untuk menyesuiakan diri pada lingkungan lemabaga 

pemasyarakatan. Menurut Franis dan Satiadarma (dalam Bukhori 2012) 

mengatakan bahwa dukungan keluarga merupakan bantuan atau sokongan 

yang diterima salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lainnya 

dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat didalam sebuah 

keluarga. Jadi pada dasarnya dukungan keluarga merupakan hubungan yang 

sifatnya menolong disaat individu sedang mengalami persoalan atau kesulitan, 

baik berupa informasi maupun bantuan nyata, sehingga membuat individu 

merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai. 

Pada penelitian Oki Tri Handono dan Khoiruddin Bashori tentang 

“Hubungan Antara Penyesuaian Diri dan Dukungan Sosial Terhadap Stres 

Lingkungan pada Santri Baru” mendapatkan hasil bahwa adanya hubungan 

negatif yang signifikan antara penyesuaian diri dan dukungan sosial dengan 

stres lingkungan. Semakin tinggi penyesuaian dan dukungan sosial maka 

semakin rendah stres lingkungan dan semakin rendah penyesuaian diri dan 

dukungan sosial maka semakin tinggi stres lingkungan. Demikian juga pada 

para narapidana yang memiliki keterbatasan pada ruang geraknya. 
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E. Kerangka Berpikir 

Narapidana merupakan individu yang melakukan tindak kejahatan dan 

telah divonis hukuman serta ditempatkan pada suatu bangunan yaitu penjara 

atau Lembaga pemasyarakatan. Narapidana sendiri di definisikan sebagai 

manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum 

yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman dirjsoworo, 

(dalam harsono 1995). 

Melalui proses interaksi, narapidana mampu mempengaruhi 

penyesuaian pada lingkungan. Efektivitas penyesuian diri yang dilakukan 

narapidana akan meningkatkan interaksi dan adaptasi dalam lingkungan 

lembaga pemasyarakatan. Selain itu narapidana yang memiliki penyesuaian 

diri yang tinggi akan lebih konsentrasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya 

yang harus dilakukan sehingga mempercepat waktu hukumannya. Lazarus 

(dalam veronica 2016) mengemukakan bahwa penyesuian diri termasuk reaksi 

seseorang karena adanya tuntutan yang dibebankan pada dirinya. 

Ketika narapidana ingin mendapatkan penyesuian diri yang baik dalam 

melakukan adaptasi dan interaksi, narapidana memerlukan adanya dukungan 

pada keluarganya. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan 

keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa orang 

yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan 

jika diperlukan (Friedman, Bowden, & Jones (dalam puspita 2012). 

Peran keluarga berpengaruh pada diri narapidana guna untuk 

meningkatkan penyesuaian diri pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
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Kabupaten Brebes. Dukungan keluarga akan terjadi jika narapidana mampu 

mengaplikasikan aspek-aspek dukungan keluarga yang berupa: dukungan 

penilaian, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan 

emosional sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi kemampuan pada 

narapidana. 

Bagan 1 : Kerangka Berpikir 
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1. Keadaan psikologis 

2. Kemampuan sosial 

3. Keadaan fisik 

Dukungan Keluarga 

Aspek-Aspek 

1. Dukungan penilaian 

2. Dukungan instrumental 

3. Dukungan informasional 

4. Dukungan emosional 

 

Narapidana 

Penyesuaian Diri 

Aspek-Aspek 

1. Adaptation 

2. Comformity 

3. Mastery 

4. Individual variation 
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F. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini terdapat Pengaruh Dukungan Keluarga 

Terhadap Penyesuaian Diri Pada Narapidana di Lapas Kabupaten Brebes. 

Artinya semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin tinggi penyesuian 

diri dan begitu sebaliknya jika semakin rendah dukungan keluarga, maka 

penyesuaian diri pada narapidana akan rendah. 
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