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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Self-Control dengan Penyesuaian Diri Narapidana di 

LPKA Klas 1 Blitar 

 

Lutfi Laila Rahmawati 

 

125120301111021 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-control 

dengan penyesuaian diri narapidana di LPKA Klas 1 Blitar. Self-control adalah 

kemampuan individu dalam mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan dari 

dalam dirinya  serta mengarahkannya dengan baik dan tidak menyimpang dari 

norma masyarakat. Penyesuaian diri adalah suatu proses dimana individu 

berupaya menghadapi tekanan-tekanan dan konflik-konflik dalam dirinya untuk 

berinteraksi dengan orang lain agar terjalin secara harmonis antara kebutuhan 

dirinya dengan norma lingkungan sekitarnya. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 66 orang yang diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Alat ukur dalam pengumpulan data penelitian adalah skala self-control 

yang dikonstruksikan oleh peneliti menggunakan aspek-aspek yang telah 

diklasifikasikan oleh Tangney, Baumister, dan Boone (2004) serta skala 

penyesuaian diri yang dimodifikasi oleh peneliti dari penelitian Amandari (2014) 

menggunakan aspek-aspek yang telah diklasifikasikan oleh Derlega dan Janda. 

Uji hipotesis menggunakan korelasi product moment Pearson diperoleh r=-0,503 

dengan (p = 0.000, p < 0.05), sehingga terdapat hubungan negatif antara self-

control dengan penyesuaian diri narapidana di LPKA Klas 1 Blitar. 

 

 

Kata Kunci: Self-Control, Penyesuaian Diri, Narapidana. 
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ABSTRACT 

 

Correlation Between Self-Control and Adjustment Prisoners in LPKA Klas 1 

Blitar 

 

Lutfi Laila Rahmawati 

 

125120301111021 

 

 

This study was aimed to determine the correlation between self-control 

and adjustment prisoners in LPKA Klas 1 Blitar. Self-control is the ability of 

individuals to control their emotions and encouragements within her/him and 

guiding it well and do not deviate from the norms of society. Adjustment is a 

process in which people seek to confront the pressures and conflicts within 

themselves to interact with other people in order to create harmony between the 

needs of surrounding himself and environmental norms. Total sample in this 

research were 66 people that were recruited using purposive sampling technique. 

Data were gathered using self-control scale which is developed based on the 

characteristic of self control theory  Tangney, Baumister, and Boone (2004) and 

the adjustment scale is modified by investigators from Amandari (2014) using 

aspects that have been classified by Derlega and Janda. Using correlation 

product moment pearson obtained with r = -0.503 (p = 0.000, p<0.05), it was 

found there is a negative correlation between self-control and adjustment 

prisoners in LPKA Klas 1 Blitar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan 

tidak sadar baik oleh wanita ataupun pria yang merugikan orang lain 

(Kartono, 2005). Kriminalitas dapat terjadi di daerah perkotaan hingga 

pedesaan dimana hal tersebut sering kita lihat melalui media cetak maupun 

elektronik mulai dari tingkat ringan hingga berat. 

Kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi 

bahkan dilakukan oleh anak-anak. Anak dalam ranah hukum adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk 

anak masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya (UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). 

Menurut Soetedjo (2006) anak dapat dijatuhi hukuman apabila melakukan 

kriminalitas serta telah mencapai usia 12 tahun, sedangkan dalam istilah 

psikologi usia 12 tahun sudah memasuki usia remaja sehingga terjadi 

perbedaan dengan ranah hukum (Hurlock, 1978). Sehingga Narapidana 

yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hampir 

keseluruhan  berusia sekitar 12-18 tahun di mana mereka memasuki usia 

remaja. 

Data per Februari 2016 dari sistem database pemasyarakatan, jumlah 

penghuni lembaga permasyarakatan (Lapas) di Indonesia baik yang 
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berstatus tahanan maupun napi mencapai 180.425 dan 3022 diantaranya 

adalah anak. Anak yang berstatus napi berjumlah 2212 diantaranya napi 

laki-laki berjumlah 2172 dan napi perempuan berjumlah 40 

(smslap.ditjenpas.go.id, 2016). Berdasarkan hasil catatan data terakhir napi 

anak perkanwil wilayah jawa timur per Februari 2016 sebanyak 165 napi 

anak.  

Keputusan untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan 

menjalani kehidupan sebagai narapidana adalah sesuatu yang sulit. 

Dimana semua aktivitas yang biasanya dilakukan di rumah, sekolah dan 

lainnya akan dilakukannya setiap hari di dalam lapas selama masa 

tahanannya belum selesai. Apalagi bagi napi anak bahwa mereka akan 

kehilangan kebebasan secara fisik, kehilangan kontrol akan hidup, 

kehilangan keluarga, kehilangan barang yang mereka miliki, kehilangan 

keamanan, kehilangan kesempatan berhubungan dengan lawan jenis, 

kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis (Cooke, Baldwin, 

Howison., 1990). Napi juga akan menghadapi berbagai masalah yang tidak 

hanya berasal dari dalam Lapas, misalnya seperti fasilitas yang tidak 

memadai dan kekerasan, baik oleh napi lain atau petugas lapas namun juga 

permasalahan di luar Lapas, misalnya masalah keluarga (Cooke, Baldwin, 

Howison., 1990). 

Lebih lanjut menurut Irwanto (2011) kondisi lembaga pemasyarakatan 

di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masih 

banyak Lapas yang belum memiliki sarana prasarana yang layak, sanitasi, 

layanan kesehatan hingga kapasitas melampaui batas sehingga hal tersebut 
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akan semakin menambah masalah bagi narapidana. Salah satu contohnya 

adalah kasus seorang napi yang kabur dari Lapas kelas II B Wonosari. 

Napi tersebut kabur dikarenakan tidak betah tinggal di Lapas dikarenakan 

tidak cocok dengan masakan yang disediakan oleh Lapas serta dia juga 

rindu dengan keluarga dan teman-temannya (Harianjogja.com, 2016). 

Adapula kasus narapidana yang melarikan diri dari Lapas Bangkalan. 

Narapidana tersebut melarikan diri dikarenakan tidak betah berada di 

Lapas dan kangen dengan keluarganya. Dia kabur dengan cara melompat 

tembok dengan bantuan sarung (Surabayapagi.com, 2016). 

Selain kasus-kasus yang terjadi pada narapidana, adapula perbedaan  

para remaja yang berada dalam pengawasan Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak dalam menjalani kehidupan sehari-harinya terutama kehidupan 

sosialnya. Kehidupan sosial mereka hanya berada dalam instansi tersebut 

yang hanya berhubungan dengan petugas, sesama penghuni maupun 

keluarga yang sedang berkunjung pada waktu-waktu tertentu. Kehidupan 

di Lapas juga memiliki aturan seara tertulis maupun tidak tertulis. Para 

narapidana diberi kebebasan untuk menyalurkan bakat mereka, seperti 

bermain musik, membuat kerajinan tangan, memelihara ikan hingga 

mengelola lahan pertanian. Namun, tidak semua narapidana yang berada 

dalam Lapas menikmati fasilitas yang diberikan oleh instansi. Selain 

kehidupan sosial narapidana di dalam Lapas, mereka berasal dari berbagai 

daerah di Jawa Timur yang sebelumnya mereka tidak mengenal satu sama 

lain. Mereka dari berbagai daerah di Jawa Timur . 
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Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan 

Lapas dengan sarana prasarana yang kurang memadai, kegiatan yang 

monoton, serta aturan-aturan di Lapas akan membuat napi mengalami 

kesulitan dalam penyesuaian diri. Lingkungan Lapas yang menjauhkan 

napi khususnya napi anak dari kebebasan dan dukungan sosial dari orang 

terdekat, seperti keluarga dan teman terdekat, akan membuat napi semakin 

rentan terhadap berbagai gangguan psikologis. Sehingga tidak 

mengherankan beberapa napi anak di Indonesia memilih untuk bunuh diri 

saat berada dalam tahanan karena mereka mengalami kesulitan dalam 

melakukan penyesuaian diri, sedangkan penyesuaian diri merupakan salah 

satu persyaratan penting bagi tercapainya kesehatan mental (Mu’tadin, 

2011). Walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan mereka berkumpul 

dengan masalah yang sama yaitu melanggar norma di masyarakat tetapi 

tidak menutup kemungkinan para narapidana mengalami kesulitan dalam 

penyesuaian dirinya di dalam lapas. 

Berbedanya usia secara hukum dan psikologi menyebabkan anak-anak 

yang masuk ke Lapas mereka tumbuh besar menjadi remaja di dalam 

Lapas selama masa tahanannya belum selesai. Mereka juga mengalami 

perkembangan emosi dan sosial dari masa anak-anak sampai remaja di 

Lapas. 

Secara perkembangan emosi, anak-anak pada umumnya memiliki 

perkembangan emosi yang kuat, mereka mudah terbawa emosi sehingga 

sulit dibimbing dan diarahkan. Pola emosi pada anak-anak tergantung pada 

jenis situasi yang membangkitkan emosinya dan bentuk ungkapannya. 
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Perubahan tersebut akibat dari meluasnya pengalaman dan belajarnya 

daripada proses pematangan diri. Masa remaja mengalami pola emosi 

yang sama dengan masa anak-anak, perbedaannya terletak pada 

rangsangan yang membangkitkan emosi khususnya pada pengendalian 

individu terhadap ungkapan emosi mereka. Misalnya, perlakuan sebagai 

“anak kecil” atau secara “tidak adil” membuat remaja sangat marah 

dibandingkan dengan hal-hal lain. Remaja tidak lagi mengungkapkan 

amarahnya dengan cara gerakan amarah yang meledak-ledak, melainkan 

dengan menggerutu, tidak mau berbicara, atau dengan suara keras yang 

mengkritik orang-orang yang menyebabkan amarah. Remaja juga iri 

terhadap orang yang memiliki benda lebih banyak (Hurlock, 1980). 

Selain perkembangan emosi, anak juga mengalami perkembangan 

secara sosial dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Hurlock (1980), 

perkembangan sosial yang penting pada anak-anak adalah memperoleh 

pengalaman untuk menjadi anggota “kelompok”. Pengalaman sosial yaitu 

mengerti dasar-dasar permainan kelompok, sadar akan pendapat orang lain 

dan berusaha memperoleh dengan cara menonjolkan diri. Dalam tahun-

tahun berikutnya anak memperhalus perilaku sosialnya dan mempelajari 

pola perilaku baru yang lebih dapat diterima oleh kelompok teman-

temannya. Sama halnya dengan masa remaja, salah satu tugas 

perkembangan yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian 

sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam 

hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan 

dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk 
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menyesuaikan tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus membuat 

banyak penyesuaian baru. 

Menurut Fahmi (Sobur, 2003) penyesuaian diri sebagai suatu proses 

yang dinamis yang bertujuan mengubah perilaku untuk mendapatkan 

hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungan. Menurut 

Schneiders penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon 

mental dan tingkah laku, dimana individu berusaha untuk dapat berhasil 

mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, 

konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat 

keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang 

diharapkan oleh lingkungan dimana ia tinggal (Desmita, 2009).  

Anak-anak dan remaja pada umumnya melakukan proses penyesuaian 

diri. Anak-anak dapat menyesuaiakan diri dengan baik sesuai dengan 

tahap perkembangan dan usianya, cenderung menjadi anak yang mudah 

bergaul, lebih hangat dan terbuka menghadapi orang lain, serta lebih 

mudah menerima kelemahan-kelemahan orang lain dan begitu sebaliknya. 

Sama halnya dengan remaja bahwa mereka juga mengalami proses 

penyesuaian diri dimana proses tersebut merupakan proses peralihan dari 

satu tahap perkembangan  ke tahap berikutnya. Dalam periode peralihan 

ini terdapat keraguan akan peran yang akan dilakukan. Menjadikan remaja 

mampu berperan baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat tidaklah mudah, karena masa remaja adalah masa peralihan 

dari kanak-kanak ke masa dewasa. Salah satu tugas perkembangan masa 

remaja yang tersulit adalah penyesuaian sosial. Remaja harus 
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menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam berhubungan yang belum 

pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa diluar 

lingkungan keluarga (Hurlock, 1980). 

Penyesuaian diri menuntut kemampuan remaja untuk hidup dan 

bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga remaja merasa 

puas terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Penyesuaian diri akan 

menjadi salah satu bekal penting dalam membantu remaja pada saat terjun 

dalam masyarakat luas. Penyesuaian diri juga merupakan salah satu 

persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa dan mental individu. 

Banyak remaja yang tidak dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya 

karena ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri, baik dengan 

lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan dan masyarakat pada umumnya. 

Sehingga nantinya cenderung menjadi remaja yang rendah diri, tertutup, 

suka menyendiri, kurang adanya percaya diri serta merasa malu jika 

berada diantara orang lain atau situasi yang terasa asing baginya (Willis, 

2005). Schneiders (Amandari, 2014) memberikan beberapa kriteria 

individu dengan penyesuaian diri yang baik, salah satunya adalah self-

control, yaitu cara individu mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan 

diri dalam menghadapi peristiwa dalam hidupnya. 

 Menurut Tangney Baumister, dan Boone (2004) kontrol diri 

merupakan kemampuan individu untuk menentukan, mengarahkan 

perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti norma atau nilai yang 

berkembang di masyarakat. Kemampuan mengontrol diri memungkinkan 

seseorang berperilaku lebih terarah dan dapat menyalurkan dorongan-
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dorongan dalam diri secara benar dan tidak menyimpang dari norma 

masyarakat.  

Masa anak-anak kontrol diri membantu mereka untuk mengendalikan 

perilakunya, sehingga mereka dapat bertindak benar berdasarkan pikiran 

dan hati nurani mereka dan memberi kemampuan anak mengatakan 

“tidak” pada tindakan yang tidak benar, dan memilih melakukan tindakan 

bermoral. Ini merupakan mekanisme internal yang sangat berpengaruh, 

yang mengarahkan sikap moral anak, sehingga pilihan yang mereka ambil 

tidak hanya aman, tetapi juga bijak (Borba, 2008). Menurut Calhoun dan 

Acocella (Septiani, 2013) Selain secara internal, anak juga memiliki 

mekanisme secara eksternal yaitu melalui instruksi verbal dari orang 

tuanya. 

Masa remaja merupakan tahap setelah masa anak-anak, dimana 

kemampuan mengontrol diri berkembang seiring dengan kematangan 

emosi. Remaja dikatakan sudah mencapai kematangan emosi apabila pada 

akhir masa remajanya tidak meledak emosinya di hadapan orang lain. 

Akan tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk 

mengungkapkan emosinya denga cara yang lebih mudah di terima. Salah 

satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari 

apa yang diharapkan oleh kelompok darinya dan kemudian mau 

membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa harus 

dibimbing, diawasi, didorong dan diancam seperti hukuman seperti yang 

dialami waktu anak-anak (Hurlock, 1990). Kontrol diri memungkinkan 

remaja untuk berfikir atau berperilaku yang lebih terarah, dapat 
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menyalurkan dorongan-dorongan perasaan dalam dirinya secara benar dan 

tidak menyimpang dari norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di 

lingkungan sekitarnya (Hurlock, 1991). Jadi diharapkan dengan kontrol 

diri yang dimiliki oleh anak maupun remaja maka mereka akan lebih 

mudah dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas peneliti bermaksud untuk 

meneliti “Hubungan antara Self-Control dengan Penyesuaian diri 

Narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 

Blitar” karena masuknya remaja ke lapas bukan hal yang mudah ketika 

mereka harus menyesuaiakan dirinya dengan kondisi, situasi dan 

lingkungan yang baru. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang, maka 

dapat diberikan rumusan masalah yaitu “apakah terdapat hubungan antara 

self-control dengan penyesuaian diri pada narapidana di LPKA Kelas 1 

Blitar?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara self-control dengan penyesuaian diri pada narapidana di LPKA 

Kelas 1 Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi, terutama pada 

kajian yang terkait dengan penyesuaian diri pada narapidana, serta 

dapat menjadi memberikan masukan bagi peneliti lain yang tertarik 

untuk meneliti lebih jauh mengenai sisi lain dari narapidana. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat digunakan referensi bagi pembacanya dalam hal 

pengembangan diri. 

b. Bagi lembaga pemasyarakatan dapat  mengembangkan pelatihan-

pelatihan untuk dapat mendukung penyesuaian diri napi anak. 

E. Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian Hubungan Kontrol Diri Dengan Penyesuaian Diri 

Peserta Didik Kelas XI SMK 3 PGRI Kediri Tahun Pelajaran 

2014/2015 oleh Akhbar Dita Syahfa’at pada skripsi tahun 2015. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui antar kontrol diri dengan penyesuaian diri 

peserta didik kelas XI SMK 3 PGRI Kediri. Subjek penelitian ini adalah 

peserta didik kelas XI SMK 3 PGRI Kediri sebanyak 87 orang. Hasil 

penelitian ini adalah ada korelasi yang sangat signifikan antara kontrol diri 

dengan penyesuaian diri. Semakin tinggi kontrol diri maka penyesuaian 

diri juga semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka 

semakin rendah pula penyesuaian diri peserta didik. 
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b. Penelitian Hubungan Antara Optimisme Dan Penyesuaian Diri 

Dengan Stress Pada Narapidana Kasus Napza Di Lapas Kelas IIA 

Bulak Kapal Bekasi oleh Agustina Ekasari dan Nova Dhelia Susanti, 

pada Jurnal Soul Vol. 2 No. 2 pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui antara optimisme dan penyesuaian diri dengan 

stress pada narapidana kasus Napza di Lapas Kelas IIA Bulak Kapal 

Bekasi. Subjek penelitian ini adalah narapidana kasus Napza di Lapas 

Kelas IIA Bulak Kapal Bekasi sebanyak 419 orang. Hasil penelitian ini 

adalah  adanya hubungan negatif antara optimisme, penyesuaian diri 

dengan  stress. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat optimisme dan 

penyesuaian diri dengan semakin rendah tingkat stress dan sebaliknya, 

semkain rendah tingkat optimisme dan penyesuaian diri maka semakin 

tingi tingkat stress-nya 

c. Penelitian  Hubungan Kontrol Diri dan Dukungan Orang Tua 

dan Perilaku Disiplin Pada Santri Di Pondok Pesantren Darusa’adah 

Samarinda oleh Zulva Pujawati pada Jurnal Psikologi Vol. 4 No  2 pada 

tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontrol diri 

dan dukungan orang tua serta perilaku disiplin pada santri di Pondok 

Darusa’adah Samarinda. Subjek penelitian ini adalah Santri di Pondok 

Pesantren Darussa’adah Samarinda sebanyak 134 orang. Hasil penelitian 

ini adalah Ada hubungan antara kontrol diri dan dukungan orang tua 

dengan perilaku disiplin pada santri pondok pesantren Darussa’adah 

Samarinda. Artinya semakin tinggi kontrol diri dan dukungan orang tua 

maka semakin tinggi perilaku disiplin pada santri, sebaliknya semakin 
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rendah kontrol diri dan dukungan orang tua maka semakin rendah pula 

perilaku disiplin pada santri. 

d. Penelitian Hubungan Antara Character Strength Dengan 

Penyesuaian Diri yang Efektif Pada Narapidana di Lapas Sukamiskin 

Kelas IIA Bandung oleh Sabrina Lokita Amandari dan Dewi Sartika pada 

skripsi pada tahun 2015.  Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data mengenai hubungan antara character strength dengan penyesuaian 

diri yang efektif pada Narapidana di Lapas Sukamiskin kelas IIA 

Bandung. Subjek penelitian ini adalah narapidana yang memiliki 

penyesuaian diri yang efektif di Lapas Sukamiskin Kelas IIA Bandung 

sebanyak 49 orang. Hasil penelitian ini adalah  dari kesembilan karakter, 8 

karakter diantaranya memiliki hubungan yang positif yang signifikan 

dengan penyesuaian diri yang efektif. 

e. Penelitian Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan 

Penyesuaian Diri Remaja Di Panti Asuhan oleh Fani Kumalasari dan 

Latifah Nur Ahyani pada Jurnal Psikologi Pitutur Vo. 1 No. 1 pada tahun 

2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada remaja di panti 

asuhan. Subjek penelitian ini adalah seluruh remaja yang tinggal di Panti 

Asuhan Darul Hadlonah Kudus berusia 13 sampai 18 tahun sebanyak  55 

orang. Hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara dukungan sosial 

dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan. Hal ini menunjukkan 

bahwa dukungan sosial berpengaruh terhadap penyesuaian diri pada 

remaja. Sedangkan dari sumbangan efektif variabel dukungan sosial 
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menunjukkan hasil 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial 

hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap penyesuaian diri pada 

remaja di panti asuhan. Berarti masih terdapat 88,5% variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi penyesuaian diri. Misalnya : kondisi lingkungan, 

penentu kultural, kondisi fisik, penentu psikologis, perkembangan dan 

kematangan pada remaja dan lain-lain. 

f. Penelitian Effects of Self-Control on Social Adjustment of Azad 

University Student's Happiness in Khash City oleh Hossein Jenaabadi 

dan Bahman Ruzrokh pada international jurnal of Adavanced studies in 

Humanities and Social Science Vol 1 Issue 7 tahun 2013. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pengendalian diri terhadap 

penyesuaian diri sosial terhadap kebahagiaan mahasiswa Azad di kota 

Khash. Subjek penelitian ini adalah semua mahasiswa Azad di kota Khash 

sebanyak 213 orang. Hasil penelitian ini bahwa pengendalian diri itu 

terkait dengan kebahagiaan dan penyesuaian sosial, dan itu efektif pada 

mahasiswa. Juga, ada hubungan yang signifikan antara kebahagiaan dan 

penyesuaian sosial siswa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara kontrol diri siswa dalam hal jenis 

kelamin, tapi ada perbedaan yang signifikan antara penyesuaian sosial dan 

kebahagiaan siswa laki-laki dan perempuan, siswa laki-laki menunjukkan 

kebahagiaan dan penyesuaian sosial yang lebih tinggi dari siswa 

perempuan. 
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F. Kekhasan Penelitian 

Kekhasan pada penelitian ini adalah penelitian ini mencoba untuk 

meneliti bagaimana hubungan antara self-control dengan penyesuaian diri 

pada narapidana di LPKA Kelas 1 Blitar. Variabel self-control dan 

penyesuaian diri sebelumnya sudah dipakai oleh seorang peneliti dengan 

subjek remaja SMK  tetapi di sini peneliti mencoba menggunakan subjek 

narapidana di LPKA Kelas 1 Blitar. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan pada LPKA Kelas 1 Blitar dalam membantu 

narapidana lain untuk menyesuaiakan diri selama menjalani kehidupan di 

LPKA, melalui pelatihan-pelatihan yang dapat melatih self-control yang 

berhubungan dengan pennyesuaian diri pada Narapidana. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Self-Control 

1. Definisi Self -Control 

Menurut Tangney, Baumister, dan Boone (2004) kontrol diri 

merupakan kemampuan individu untuk menentukan, mengarahkan 

perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti norma atau nilai yang 

berkembang di masyarakat. Kemampuan mengontrol diri memungkinkan 

seseorang berperilaku lebih terarah dan dapat menyalurkan dorongan-

dorongan dalam diri secara benar dan tidak menyimpang dari norma 

masyarakat. Self-control adalah kemampuan individu untuk menahan diri 

atau mengarahkan diri ke arah yang lebih baik ketika dihadapkan dengan 

godaan-godaan (Hofmann, Baumeister, Förster, & Vohs, 2012). 

Menurut Hurlock (1990) kontrol diri berkaitan dengan bagaimana 

individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. 

Kontrol diri adalah kemampuan individu utuk menahan keinginan atau 

dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai 

dengan norma sosial (Berk dalam Gunarsa, 2004). Sedangkan menurut 

Calhoun dan Acocella (Septiani, 2013) kontrol diri sebagai pengaturan 

proses-proses fisik, psikologi, dan perilaku seseorang, dengan kata lain 

serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Kontrol diri 

merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri 
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dan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola 

faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa self-control merupakan kemampuan individu 

dalam mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan dari dalam dirinya  

serta mengarahkannya dengan baik dan tidak menyimpang dari norma 

masyarakat. 

2. Dimensi Self Control 

Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) menyebutkan terdapat lima 

dimensi self-control adalah: 

a. Self-discipline 

Self-discipline merupakan suatu kemampuan dan penilaian yang 

dimiliki individu dalam melakukan disiplin diri berkaitan dengan cara 

individu untuk memfokuskan diri pada apa yang dilakukannya dan 

mampu menahan diri dari hal-hal buruk. 

b. Deliberate/nonimplusive 

Deliberate/nonimpulsive merupakan kecenderungan individu untuk 

melakukan sesuatu dengan pertimbangan tertentu, bersifat berhati-hati 

dan tidak tergesa-gesa. 

c. Healthy habits 

Healthy habits merupakan kemampuan yang dimiliki individu 

untuk mengatur pola perilaku menjadi kebiasaan yang menyehatkan 

bagi dirinya. 

 



17 
 

 
 

d. Work ethic 

Work ethic merupakan kemampuan untuk menilai regulasi diri di 

dalam etika pelayanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

e. Reliability 

Reliability merupakan kemampuan individu dalam menangani 

sebuah situasi. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi dalam self-control 

yang terdiri dari Self-discipline, Deliberate/nonimpulsive, Healthy 

habits, Work ethic dan Reliability.  

3. Fungsi Self-Control (pengendalian diri) 

Mesina dan Messina (Gunarsa, 2009), menyatakan bahwa 

pengendalian diri memiliki beberapa fungsi: 

a. Membatasi perhatian individu kepada orang lain. 

Adanya pengendalian diri, individu akan memberikan perhatian pada 

kebutuhan pribadinya pula, tidak sekedar berfokus pada kebutuhan, 

kepentingan, atau keinginan orang lain di lingkungannya. Perhatian 

yang terlalu banyak pada kebutuhan, kepentingan, atau keinginan 

orang lain akan menyebabkan individu mengabaikan bahkan 

melupakan kebutuhan pribadinya. 

b. Membatasi keinginan individu untuk mengendalikan orang lain di 

lingkungannya. 

Adanya pengendalian diri, individu akan membatasi ruang bagi 

aspirasi dirinya dan memberikan ruang bagi aspirasi orang lain supaya 

terakomodasi secara bersama-sama. 
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c. Membatasi individu untuk bertingkah laku negatif. 

Individu yang memiliki pengendalian diri akan terhindar dari berbagai 

tingkah laku negatif. Pengendalian diri memiliki arti sebagai 

kemampuan individu untuk menahan dorongan atau keinginan untuk 

bertingkah laku (negative) yang tidak sesuai dengan norma sosial. 

d. Membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara 

seimbang. 

Individu yang memiliki pengendalian yang baik, akan berusaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam takaran yang sesuai dengan 

kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Pengendalian diri membantu 

individu untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-control 

Menurut Gunarsa (2010), self control dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

a. Faktor internal 

Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. 

Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan 

mengontrol diri seseorang. Faktor ini sangat membantu individu untuk 

memantau dan mencatat perilakunya sendiri dengan pola hidup dan 

berfikir yang lebih baik lagi. Hal ini berkaitan dengan faktor kognitif 

yang terjadi selama masa pra sekolah dan masa kanak-kanak secara 

bertahap dapat meningkatkan kapasitas individu untuk membuat 

pertimbnagan sosial dan mengontrol perilaku individu tersebut. Ketika 

beranjak dewasa individu yang telah memasuki perguruan tinggi akan 
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mempunyai kemampuan berfikir yang lebih kompleks dan kemampuan 

intelektual yang lebih besar. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga 

terutama orang tua yang menentukan bagaimana kemampuan 

mengontrol diri seseorang. Sebagai orang tua dianjurkan menerapkan 

sikap disiplin terhadp anak sejak dini. Mengajarkan sikap disiplin 

terhadap anak, pada akhirnya mereka akan membentuk kepribadian 

yang baik dan juga dapat mengendalikan perilaku mereka. 

 

B. Penyesuaian Diri  

1. Definisi Penyesuaian Diri 

 Menurut Schneider (Amandari, 2014) Penyesuaian diri merupakan 

suatu proses, yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan dalam 

upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Individu berusaha keras agar 

berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan, dan mengatasi ketegangan, 

frustasi, dan konflik secara sukses, serta menghasilkan hubungan yang 

harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau tuntutan lingkungan 

dimana dia hidup. 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 ia hidup (Seimun, 2006). 
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Menurut Ghufron dan Runyon (2010), penyesuaian diri adalah 

kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari 

dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara 

pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan. Kemudian, tercipta 

keselarasan antara individu dan realita. Sedangkan menurut  Kartono 

(2002) penyesuaian diri menjadi faktor yang penting dalam kehidupan 

manusia, karena salah satu ciri dari kepribadian yang sehat adalah 

seseorang memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri 

secara harmonis baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap 

lingkungannya. 

Derlega & Janda (Amandari, 2014) mengungkapan bahwa 

penyesuaian dapat dikatakan sebagai suatu proses ataupun pencapaian. 

Seseorang senantiasa berhadapan dengan situasi stress dan perlu 

menyelesaikan tantangan dalam hidup untuk dapat mencapai kepribadian 

yang sehat. Penyesuaian sebagai hasil ditandai oleh suatu keadaan dengan 

kualitas tertentu, sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses dimana 

individu berupaya menghadapi tekanan-tekanan dan konflik-konflik dalam 

dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain agar terjalin secara harmonis 

antara kebutuhan dirinya dengan norma lingkungan sekitarnya. 
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2. Aspek Penyesuaian Diri 

Derlega & Janda (Amandari, 2014) mengungkapkan aspek dari 

penyesuaian diri yang efektif, antar lain: 

a. Perception Of Reality 

Agar dapat menyesuaikan diri dan mengatasi segala tuntutan dan 

tekanan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus mampu menafsirkan 

realitas secara akurat. Menafsirkan realitas secara akurat, seseorang harus 

tanggap dalam mengevaluasi situasi ataupun keadaan orang lain. 

Seseorang dapat memiliki persepsi yang sesuai dengan realitas jika ia 

dapat terbebas dari motif pribadi.  

Salah satu aspek yang paling penting dari persepsi yang akurat 

terhadap kenyataan adalah kemampuan untuk mengenali dan menilai 

konsekuensi dari tindakan-tindakan kita dan untuk mengarahkan tingkah 

laku kita. 

b. Living with The Past and The Future 

Kepribadian yang sehat dapat mengambil manfaat dari pengalaman 

masa lalu dan mampu merencanakan masa depannya dan individu fokus 

atau mengutamakan kehidupannya saat ini. Individu tersebut mampu 

mengantisipasi situasi yang sulit di masa yang akan datang dan mampu 

menyelesaikannya secara efektif. Orang yang well-adjusted dapat 

mencapai keseimbangan antara masa lalu, masa kini, serta masa 
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mendatang dan memungkinkannya untuk mencapai kehidupan yang lebih 

baik.  

Orang yang well-adjusted akan melakukan kesalahan dalam 

kehidupannya namun mereka memperbaiki kesalahan yang mereka 

lakukan dan belajar dari hal tersebut. Seseorang yang well-adjusted, hidup 

ke arah masa depan, individu merasa penting untuk memiliki rencana dan 

berbuat aktif untuk mengejar rencana tersebut. Memiliki rencana 

merupakan hal yang penting dalam konsep well-adjusted, namun bukan 

berarti harus terobsesi. Hal yang terpenting juga adalah menggunakan 

masa lalu atau kesalahan di masa lalu sebagai suatu pembelajaran.  

c. Meaningful Work 

Memiliki kesempatan untuk mengembangkan komitmen untuk 

karyanya, untuk minatnya dan merasakan kepuasan dalam pekerjaannya 

atau apa yang sedang dilakukannya.  

d. Social Relationship 

Seseorang yang well-adjusted dapat mencapai relasi yang intim 

dalam hubungannya. Individu memiliki kapasitas untuk membentuk 

persahabatan atau hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan 

perkenalan. Individu  juga merasa nyaman ketika berinteraksi dengan 

orang lain dan bisa memanfaatkan konteks sosial untuk memenuhi 

kebutuhannya, namun ini bukan berarti mengeksploitasi. Memanfaatkan 

disini dapat diartikan membangun suatu hubungan yang saling timbal 
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balik, karena orang tersebut akan disukai dan dipercaya sehingga orang 

lain akan merasa senang jika berbuat baik pada mereka. 

Sesorang yang well-adjusted memiliki kemampuan untuk 

mengekspresikan semua perasaannya. Bukan hanya kecemasan, dengan 

cara yang tepat dan dapat diterima secara sosial baik untuk perasaan 

negatif atau perasaan yang positif. Perasaan hangat, kasih sayang, dan 

kekaguman. Sama halnya juga dengan perasaan marah, kecewa, atau 

tersinggung. Hubungan yang terbentuk disini bukan hubungan yang palsu 

atau exploitasi.  

Seseorang yang penyesuaian dirinya baik, akan kompeten dan 

nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain.  

e. Emotional Exprience 

Seseorang yang well-adjusted mampu merasakan dan mengekspresikan 

berbagai macam emosi dan perasaannya. Segala hal yang alami dan 

diperlukan untuk merasakan bahagia, nyaman dan cinta juga kesedihan, 

rasa bersalah, dan kemarahan. Seseorang yang tidak mampu merasakan 

dan mengekspresikan berbagai macam bentuk emosi dan perasaannya, 

cenderung tidak dapat menemukan kepuasan yang maksimal dalam 

kehidupannya. Karakteristik yang menunjukan pengalaman emosi yang 

sehat, antara lain emosi dan regulasi. 
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1) Emosi harus realistis 

Emosi yang realistis adalah emosi yang sesuai dengan keadaan 

yang terjadi. Contohnya, seseorang merasa bahagia setelah mencapai 

suatu goal, dan seseorang akan merasa bersalah setelah ia menyakiti 

perasaan sahabatnya. Seseorang yang tidak well-adjusted cenderung 

mengekspresikan emosinya tanpa dasar pembenaran yang adekuat. 

Contohnya, banyak seseorang yang merasa bersalah sepanjang waktu, 

meskipun tidak berada di lingkungan yang secara realistis bisa 

menimbulkan perasaan bersalah tersebut. 

2) Mampu meregulasi emosi secara efektif 

. Seseorang yang well-adjusted tidak akan marah atau menunjukan 

kemarahan secara tidak terkontrol. Individu tidak akan sedih atau depresi 

saat dihadapkan pada kesulitan, dan membawa perasaan tersebut selama 

berhari-hari dan mempengaruhi tanggung jawab atau pekerjaannya. 

Orang tersebut bukan acuh atau mengabaikan emosinya atau tidak 

emosional, hanya selalu berusaha untuk memberikan respon dengan 

terlebih dahulu mempertimbangkannya atau memberikan respon yang 

telah dipertimbangkan dan diekspresikan dengan cara yang rasional atau 

dapat diterima.  

f. The Self 

Seseorang yang well-adjusted akan menerima dirinya sendiri. Individu 

akan menyadari tentang dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya 

atau yang dikenal sebagai kekurangannya, namun tidak akan menjadikan 
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hal tersebut tidak akan menguasai perasaannya secara keseluruhan. 

Kekurangan tersebut tidak akan menghalangi perasaan yang baik terhadap 

dirinya sendiri. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Diri 

Menurut Derlega & Janda (Amandari, 2014), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi perilaku individu. Faktor tersebut diantaranya; faktor 

keturunan, fungsi tubuh, kekuatan psikologis, dan masyarakat atau budaya. 

Keempat faktor tersebut, secara bersama-sama berperan dalam mempengaruhi 

perilaku individu, kepribadian, dan penyesuaian yang dilakukan oleh 

seseorang.  

a. Heredity (Faktor Keturunan)  

Faktor keturunan akan mempengaruhi perkembangan tubuh, 

kecerdasan, kepribadian, dan kesehatan fisik atau psikologis seseorang. Dua 

karakteristik dari faktor keturunan yang memiliki pengaruh  penting pada 

kehidupan seseorang, diantaranya adalah kecerdasan dan daya tarik fisik.  

Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun dalam 

mengenali kecerdasan seseorang kita tidak dapat mengabaikan lingkungan. 

Kesamaan tingkat kecerdasan antara anak dan ayahnya bisa jadi bukan hanya 

dipengaruhi secara genetik, namun menjadi hal yang sangat memungkinkan 

jika kesamaan tersebut disebabkan oleh karena mereka tinggal di lingkungan 

yang sama. Kecerdasan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan 

seseorang. Kecerdasan berkorelasi dengan tes pencapaian akademik, level 

pendidikan, atau level pekerjaan seseorang, namun bukan merupakan suatu 
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jaminan jika seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata akan 

menjadi lebih mampu dalam mencapai adjustment atau merasa lebih puas atas 

kehidupannya.  

Kecerdasan memang memberikan pengaruh pada beberapa aspek 

kehidupan individu, namun hal tersebut tidak serta merta memberikan 

pengaruh secara lagsung terhadap kemampuan seseorang dalam 

menyesuaikan diri.  

b. Bodily Influence  (Faktor fungsi tubuh) 

Tubuh manusia adalah sebuah mekanisme yang sangat kompleks. 

Perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh mekanisme fisiologis. Beberapa 

gangguan psikologis yang berat seperti schizofren dan manic-depresive, 

diperkirakan dipengaruhi oleh ketidak seimbangan kimia di dalam tubuh. 

fungsi tubuh seringkali diabaikan dan kebanyakan orang cenderung lebih 

menekankan pada peran lingkungan dalam mempengaruhi kepribadian. 

c. Psychological factors (Faktor Psikologis) 

Faktor psikologis yang sangat berkontribusi terhadap perilaku 

manusia dan penyesuaian adalah emosi, motivasi, dan tahap pertumbuhan 

psikologis. Emosi memiliki pengaruh penting terhadap perilaku.  

Perasaan marah, gembira, ketakutan, dan kesedihan dapat 

menyediakan energi bagi seseorang untuk berperilaku. Rasa takut dapat 

mengarahkan pada menghindar dan melarikan diri. Sama halnya dengan 

perasaan bersalah, akan mengarahkan individu pada perilaku antisipatif 
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dan terhindar dari kesalahan yang pernah dilakukannya atau kesalahan 

yang mungkin akan terjadi. 

d. Cultural Factors (Faktor kultural) 

Perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian. Faktor 

kultural juga berpengaruh terhadap perilaku individu meskipun faktor 

kultural ini memiliki sedikit atau tidak memiliki dasar ilmiah, tetapi kultur 

dimana seseorang tumbuh dapat mempengaruhi perkembangan 

kepribadian. Tinggal dalam suatu masyarakat tertentu atau kelompok 

tertentu dalam masyarakat dapat berkontribusi terhadap perilaku 

seseorang. Sesorang yang berada di kondisi sosisoekonomik rendah, 

terlibat lebih banyak dengan insiden atau gangguan psikologis 

dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di tingkat sosioekonomik 

tinggi. 

Auerbach dan Gramling (mandari, 2014) menambahkan beberapa 

faktor lain yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri seseorang, selain 

beberapa faktor yang telah diuraikan diatas. Faktor tersebut ialah karakter 

personal yang terdiri dari: 

1) Ketangguhan : kepercayaan bahwa pengalaman hidup bisa dikontrol 

meskipun harus berhadapan dengan tantangan dan juga adanya 

kepercayaan individu bahwa situasi akan berubah kepada situasi yang 

lebih baik lagi. 
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2) Locus of Control Orientation-Internal: Individu percaya bahwa 

individu dapat mengontrol keadaan dan dapat secara langsung 

mempengaruhi apa yang akan terjadi dari tindakan/perilakunya. 

3) Optimisme : adanya harapan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. 

 

C. Narapidana 

1. Definisi Narapidana 

 Narapidana adalah seorang yang melakukan tindak kejahatan dan 

dari akibat perbuatannya itu ia diberikan sanksi hukuman penjara 

dengan durasi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perbuatan 

atau kejahatannya menurut undang-undang yang berlaku. Tujuan 

dipenjarakannya narapidana adalah sebagai bentuk hukuman 

(punishment) akibat perbuatannya yang melanggar hukum dan dengan 

adanya hukuman itu diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya 

di masa yang akan datang (Kartono, 2009). Menurut Wilson (2005) 

mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan 

dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. 

 Maka dari itu narapidana adalah seseorang yang melakukan kasus 

kriminal yang telah dijatuhi hukuman dan ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

 

2. Narapidana Anak 
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 Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. Hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan 

sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatannya yaitu 

bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. 

Karena kondisinya masih belum cakap dalam hukum, disaat 

melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat 

kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yang 

terakhir diistilahkan sebagai anak pidana. Anak pidana tergolong anak 

yang berbuat kejahatan dibandingkan anak negara dan anak sipil 

(Gultom, 2008). 

Dalam hal penempatan anak pidana, anak pidana yang 

bersangkutan tersebut telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun akan 

tetapi masa hukumannya di Lapas Anak belum habis maka harus 

dipindahkan ke Lapas orang dewasa.  

Jadi narapidana anak adalah anak yang melanggar hukum yang 

berusia dibawah 18 tahun dan menjalani masa tahanannya di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan. 

 

D. Hubungan antara Self-Control dengan Penyesuaian Diri Narapidana 

Self-control merupakan merupakan kemampuan individu untuk 

menentukan, mengarahkan perilakunya berdasarkan standar tertentu 

seperti norma atau nilai yang berkembang di masyarakat (Tangney, 

Baumister, dan Boone, 2004). Sedangkan penyesuaian diri merupakan 
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suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan dalam 

upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Individu berusaha keras agar 

berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan, dan mengatasi ketegangan, 

frustasi, dan konflik secara sukses, serta menghasilkan hubungan yang 

harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau tuntutan lingkungan 

dimana dia hidup (Schneiders dalam Amandari, 2014). Wilson (2005) 

mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari 

masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sama halnya dengan 

narapidana anak, menurut Gulton (2008) anak pidana adalah anak yang 

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling 

lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Menurut Schneiders (Amandari, 2014) bahwa salah satu kriteria 

individu yang memiliki  penyesuaian diri yang baik adalah adanya kontrol 

diri. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa self-control memiliki hubungan 

yang erat dengan penyesuaian diri dimana self-control merupakan salah 

satu  faktor yang dapat mendukung penyesuaian diri  yang baik seseorang 

dengan asumsi bahwa adanya keterkaitan antara dua variabel tersebut. 
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E. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran self-control dengan penyesuaian diri 

Narapidana yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Blitar, mereka tumbuh besar dari masa anak-anak sampai remaja 

di dalam lapas, tetapi kebanyakan dari mereka sudah memasuki usia 

remaja. Mereka juga harus menjalani kehidupan di Lapas selama masa 

tahanannya belum selesai. Selain itu, mereka juga berasal dari berbagai 

daerah di Jawa Timur yang sebelumnya mereka tidak mengenal satu sama 

lain. Dengan berbagai perbedaaan tersebut perlu adanya self-control yang 

dapat membantu mengatur serta mengarahkan perilakunya untuk 

membantu dalam penyesuaian diri di lingkungan LPKA tersebut. 

Penyesuaian diri yang baik, salah satu faktor pendukungnya adalah self-

control, yaitu cara individu mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan 

diri dalam menghadapi peristiwa dalam hidupnya serta mereka harus 

Narapidana anak 

 

 
Kehidupan di 

Lapas 

 

 

 

 

Penyesuaian diri Self-Control 
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menyesuaiakan dirinya dengan kondisi, situasi dan lingkungan yang baru. 

Sebuah penyesuaian diri akan berjalan dengan mudah apabila adanya self-

control. Sehingga kedua hal tersebut saling berkaitan. Jadi peneliti 

berasumsi bahwa apabila seseorang memiliki kontrol diri yang baik, dia 

akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya 

sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya karena dapat 

menerima berbagai macam orang, situasi serta keadaan. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori yang telah diuraikan di atas 

maka ditentukan hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

Ha = Terdapat hubungan antara self-control dengan penyesuaian diri pada 

narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar 

Ho = Tidak terdapat hubungan antara self-control dengan penyesuaian diri 

pada narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. PENDEKATAN PENELITIAN 

Peneliti menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan proses penelitian yang bersifat deduktif yang 

berdasarkan  konsep atau teori, untuk menjawab rumusan masalah sementara 

berupa hipotesis, melalui pengujian hipotesis atas data lapangan yang 

didapatkan melalui instrumen penelitian yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian korelasional 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau tingkat hubungan antara dua 

variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk memanipulasi variabel. 

 

B. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN 

Mengacu pada permasalahan yang diajukan, maka variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas atau independent dalam penelitian ini self-control. 

2. Variabel  terikat (Y) 

Variabel terikat atau dependent dalam penelitian ini adalah  penyesuaian 

diri.  
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C. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional berfungsi untuk memberikan memberikan batasan 

atau arti suatu variabel berdasarkan karakterisitik sesuai teori dan konsep 

sehingga peneliti dapat melakukan pengukuran terhadap suatu objek atau 

fenomena. Definisi operasional variabel penelitian ini dapat dilihat pada 

penjelasan di bawah ini. 

1. Self-control 

Self-control merupakan kemampuan individu untuk menentukan, 

mengarahkan perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti norma 

atau nilai yang berkembang di masyarakat (Tangney, Baumister, dan 

Boone, 2004). 

2. Penyesuaian  diri 

Penyesuaian diri adalah suatu proses ataupun pencapaian. 

Seseorang senantiasa berhadapan dengan situasi stress dan perlu 

menyelesaikan tantangan dalam hidup untuk dapat mencapai 

kepribadian yang sehat. Penyesuaian sebagai hasil ditandai oleh suatu 

keadaan dengan kualitas tertentu, sesuai dengan yang diinginkan atau 

diharapkan (Derlega & Janda dalam Amandari, 2014). 

 

D. PARTISIPAN 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, nilai ataupun gejala dan 

peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu, dan dapat dijadikan 
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sebagai sumber data penelitian (Poerwanti, 2000). Berdasarkan 

pengertian tersebut, populasi penelitian ini adalah narapidana penghuni 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar berjumlah 128 orang. 

2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang 

sesungguhnya, maka secara logika semakin besar sampel yang diambil 

akan semakin representatif (Poerwanti, 2000). Karakteristik yang akan 

menjadi sampel pada penelitian ini adalah: 

a. Remaja berusia 11-18 tahun. 

b. Telah menjalani masa hukuman di LPKA klas 1 Blitar minimal 2 

bulan. 

Jumlah sampel yang termasuk kriteria sebanyak 66 orang. Sisanya 

berjumlah 62  yaitu terdiri dari 30 orang untuk sampel dalam try out dan 

32 orang tidak termasuk dalam kriteria sampel. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah cara-cara atau metode yang digunakan 

untuk mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan prosedur 

tertentu, dalam jumlah yang sesuai, serta dengan mempertahankan 

karakteristik dan penyebaran kondisi populasi, agar dapat diperoleh 

sampe yang secara maksimal dapat menggambarkan kondisi, sifat, dan 

karakteristik populasi (poerwanti, 2000). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah 

sampel yang telah memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang 
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sesuai dengan tujuan penelitian atau sifat-sifat tertentu yang dapat 

menjawab permasalahan penelitian (Poerwanti, 2000). 

 

E. TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yang terdiri dari tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan penelitian dilakukan sebagai berikut: 

a. Melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber, seperti buku, 

jurnal, penelitian terdahulu, serta media elektronik mengenai variabel 

yang akan diteliti untuk menyusun landasan dari penelitian yang akan 

dilakukan. 

b. Menentukan desain dan metode penelitian yang tepat dan sesuai 

dengan topik yang akan diteliti. 

c. Menentukan subjek penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian. 

d. Menyusun alat ukur atau instrumen penelitian berdasarkan masing-

masing dimensi dari konsep teori yang telah dipilih oleh peneliti. 

e. Mengurus perijinan untuk melakukan penelitian oleh dosen 

pembimbing, program studi psikologi dan Kantor Wilayah Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Jawa Timur pada tanggal 15 Aguastus 2015. 

f. Melakukan uji coba (try out) alat ukur atau instrument penelitian 

ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini, peneliti melakukan pengambilan data. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan skala self-control serta skala 

penyesuaian diri. 

3. Tahap analisis data 

Data yang diperoleh akan diinterpretasikan untuk menjawab masalah, 

menguji hipotesis dan mendapatkan implikasi yang lebih dari hasil  

penelitian. Analisis data melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan pada data yang telah terkumpul. 

b. Melakukan penskoran data. 

c. Melakukan analisis data dengan menggunakan perhitungan statistik 

untuk menguji hipotesis penelitian. 

d. Menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian dengan cara 

menghubungkan hasil analisis statistik dengan teori yang relevan 

dan memberikan penjelasan teoritis mengenai hasil penelitian. 

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Data 

Data pada penelitian ini merupakan kategori data primer. Menurut 

Azwar (2015), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan 

skala Self-control dari teori Tangney, Baumister, dan Boone (2004). dan 

penyesuaian diri dari teori Derlega dan Janda (1981). 
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2. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Pengukuran yang dilakukan adalah 

menggunakan skala Likert.  

Skala yang digunakan peneliti untuk alat ukur dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Skala Self-Control 

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui self-control pada 

Narapidana adalah kuesioner yang disusun oleh peneliti sendiri yanng 

menurunkan dari konsep teori self-control menurut Tangney, Baumister 

dan Boone (2004). 

Berikut ini blue print dari skala self-control : 

Tabel 1. Blue Print Skala Self-Control sebelum try out 

No. Aspek Indikator Nomor 

Item 

Jumlah 
Prosentase(%) 

1. Self-

discipline 

-Mampu 

memfokuskan 

diri pada hal-hal 

yang dilakukan 

-Mampu 

menahan diri 

untuk tidak 

melakukan 

perilaku negatif 

1, 2*, 3, 

4*, 5, 

6*, 7, 

8* 

8 19,04 % 

2. Deliberate/ 

Nonimpulsive 

-Memper- 

timbangkan dan 

memikirkan 

segala sesuatu 

sebelum 

mengambil 

keputusan 

9, 10*, 

11, 12*, 

13, 14*, 

15, 16*, 

18*,20* 

10 23,8% 
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-Mampu 

bersikap tenang 

dan tetap 

berhati-hati 

sebelum 

bertindak 

3. Healthy 

habits 

-Mampu 

mengatur pola 

hidup sehat 

-menolak hal-

hal buruk yang 

berdampak bagi 

kesehatan 

17, 19, 

21, 22*, 

23, 24*, 

26*, 

28* 

8 19,04% 

4. Work ethic -Menyelesaikan 

pekerjaan yang 

menjadi 

tanggung jawab 

-Mampu 

mengevaluasi 

kemampuan diri 

sendiri 

25, 30*, 

32*, 

34*, 

36*, 27, 

29, 31, 

38* 

9 21,43% 

5. Reliability -Mampu 

mengatur dan 

menangani 

sebuah situasi 

-Mampu 

memberi atau 

menemukan 

solusi dalam 

suatu masalah 

33, 35, 

39*, 

40*, 37, 

41*, 

42* 

7 16,7% 

  Total  42 100% 

Keterangan: (*) item unfavorable 

Penilaian dalam kuisioner ini menggunakan 5  pilihan jawaban, yaitu: 

Tabel 2. Skor Alternatif Respon Skala Self-Control 

Pilihan Jawaban  Skor Item 

Favorabel Unfavorabel 

Sangat menggambarkan diri saya  1 5 

Menggambarkan diri saya 2 4 

Terkadang menggambarkan diri saya 3 3 

Tidak meggambarkan diri saya 4 2 

Sangat tidak menggambarkan diri saya 5 1 
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b. Skala penyesuaian diri 

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui penyesuaian diri pada 

Narapidana adalah kuesioner yang dimodifikasi oleh peneliti dari 

Amandari (2014) dengan menurunkan konsep dari teori penyesuaian diri 

menurut Derlega & Janda (1981). 

Tabel 3. Blue Print Skala Penyesuaian Diri Sebelum try out 

No. Aspek Indikator Nomor 

Item 

Jumlah Prosentase 

(%) 

1. Perception 

of Reality 

-Memberikan 

tanggapan yang 

sesuai dengan 

kejadian yang 

benar-benar terjadi 

- Memikirkan atau 

mempertimbangkan 

akibat dari setiap 

tindakan yang akan 

dilakukannya 

- Mengarahkan 

tindakannya 

berdasarkan pada 

pertimbangan yang 

telah dilakukannya 

1, 13, 

23*, 

26*, 33, 

46, 51, 

14*, 

58*, 25, 

45*, 

54* 

12 20,7% 

2. Living with 

The Past 

and The 

Future 

- Mengenali 

kesalahan yang 

pernah 

dilakukannya di 

masa lalu dan 

mengambil manfaat 

dari pengalaman- 

nya. 

- Bersedia dan 

berupaya untuk 

memperbaiki diri 

dan fokus dengan 

kehidupannya saat 

ini. 

- Membuat rencana 

untuk masa 

depannya dan 

mulai melakukan 

tindakan-tindakan 

22, 15*, 

49*, 34, 

41, 11*, 

3, 48, 

52, 38* 

10 17,2% 
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atau cara-cara 

untuk 

mencapainya. 

3. Meaningful 

Work 

- Memilih dan aktif 

untuk terlibat 

dalam aktivitas atau 

kegiatan di Lapas 

yang sesuai dengan 

minatnya 

- Merasakan 

kesenangan dan 

kepuasan saat 

melakukan 

aktivitas atau 

kegiatannya di 

Lapas. 

 

2, 37, 

40*, 36, 

39, 47, 

7*, 35*, 

50* 

9 15,6% 

4. Social 

Relationship 

- Merasa senang 

dan nyaman saat 

berinteraksi dengan 

individu lain di 

lingkungan Lapas 

- Bersedia untuk 

bekerja sama dan 

saling menolong 

dengan individu 

lain di lingkungan 

Lapas 

-Terlibat hubungan 

yang akrab dengan 

individu lain di 

lingkungan Lapas, 

tidak terlibat 

pertengkaran 

dengan individu 

lain. 

16, 42, 

9*, 30*, 

53*. 29, 

32, 56, 

31*, 17, 

27, 5*, 

20* 

13 22,4% 

5. Emotional 

Experience 

- Mampu 

merasakan emosi 

yang sesuai dengan 

situasi yang terjadi 

- Menyampaikan 

emosi yang 

dirasakannya 

dengan wajar dan 

dengan cara yang 

dapat diterima oleh 

lingkungan. 

 

4, 10, 

19, 18*, 

8, 57, 

21*, 

28*, 

43*, 

55* 

10 17,2% 
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6. The Self Mengenali dan 

menerima 

kelebihan dan 

kekurangan dalam 

dirinya. 

12, 24, 

6*, 44* 

 

 

4 6,9% 

  Total  58 100% 

   Keterangan : (*) item unfavorable 

 

 Penilaian dalam kuisioner ini menggunakan 4 pilihan jawaban, 

yaitu: 

 

Tabel 4. Skor Alternatif Respon Skala Penyesuaian Diri 

 

 

 

 

G.  Pengujian Alat Ukur 

1. Analisis Item  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

uji coba atau try out terhadap skala psikologi yang telah dibuat. Uji 

coba ini dilakukan kepada subjek yang memiliki karakteristik serupa 

dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan uji coba atau try out 

kepada 30 subjek narapidan yang dimana nantinya tidak diikutsertakan 

dalam penelitian. Uji coba dilakukan dengan sampel  berukuran kecil 

(N = ±30 orang) untuk memeriksa apakah kalimat yang dipergunakan 

sudah dimengerti oleh pembaca dan dipahami sama sebagaimana yang 

Pilihan Jawaban  Skor Item 

Favorabel Unfavorabel 

Tidak Pernah 1 4 

Jarang 2 3 

Sering 3 2 

Selalu 4 1 
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dikehendaki oleh peneliti (Azwar, 2014). Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. 

Setelah melakukan uji coba alat ukur, peneliti menganalisis item 

dengan menggunakan daya diskriminasi item. Daya diskriminasi item 

adalah sejauh mana item dapat membedakan antara individu atau 

kelompok individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut 

yang hendak diukur (Azwar, 2014). Pengujian daya diskriminasi ini 

dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 20 for 

windows. Daya diskriminasi dapat dilihat melalui skor corrected item-

total correlation. Sebuah item dikatakan memiliki daya beda yang 

bagus apabila memiliki nilai koefisien korelasi item total minimal 

0,30, akan tetapi apabila ada banyak item yang gugur dan tidak 

terwakili dalam satu dimensi, maka koefisien korelasi dapat 

diturunkan menjadi 0,25 (Azwar, 2014). Item yang tidak memenuhi 

persyaratan kualitas, tidak boleh diikutkan sebagai bagian dari skala 

psikologi. Adanya uji coba ini akan menghasilkan item-item yang 

layak untuk digunakan dalam analisis data.  

Setelah peneliti melakukan uji coba pada skala self-control, dari 42 

item terdapat 22 item yang gugur dengan koefisien korelasi 0.30, 

sehingga tersisa 20 item yang lolos. Berikut adalah rincian item 

setelah tryout: 
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Tabel. 5 Hasil Analisis Item Skala Self-Control 

Dimensi Nomor 

Item Lama 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Keterangan Nomor 

Item 

Baru 

Jumlah 

Self-discipline 1 O.529 Lolos 1 4 

4* 0.466 Lolos 2* 

6* 0.522 Lolos 3* 

7 0.618 Lolos 4 

Deliberate/ 

Nonimplusive 

10* 0.431 Lolos 5* 3 

16* 0.405 Lolos 6* 

18* 0.556 Lolos 8* 

Healthy Habits 17 0.439 Lolos 7 7 

19 0.487 Lolos 9 

21 0.560 Lolos 10 

23 0.605 Lolos 11 

24* 0.417 Lolos 12* 

26* 0.324 Lolos 13* 

28* 0.655 Lolos 14* 

Work Ethic 30* 0.675 Lolos 16* 5 

32* 0.432 Lolos 18* 

34* 0.642 Lolos 20* 

29 0.582 Lolos 15 

31 0.554 Lolos 17 

Reliability 33 0.423 Lolos 19 1 

  TOTAL   20 

Keterangan : (*) item unfavorable 

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan dalam 

skala self-control yang pada awalnya terdapat 42 item berubah 

menjadi 20 item setelah dilakukan try out. Terdapat 20 item yang lolos 

karena memiliki nilai korelasi aitem total  terkoreksi di atas 0,30 dan 

22 aitem gugur karena memiliki nilai korelasi item total terkoreksi di 

bawah 0,30. Selanjutnya, item-item yang telah lolos tersebut disusun 

kembali menjadi skala baru yang akan digunakan untuk penelitian.  

Berikutnya pada skala penyeauaian diri, terdapat 29 item yang 

lolos dan 29 item yang gugur dengan koefisien 0,30, sehingga tersisa 

29 item yang lolos. Berikut adalah rincian item setelah tryout: 
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Berikut adalah rincian item setelah tryout: 

Tabel 6. Hasil Analisis Item Skala Penyesuaian Diri 

Dimensi Nomor 

Item 

lama 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Keterang

an 

Nomor 

Item 

Baru 

Jumlah 

Perception 

of Reliality 

13 0.600 Lolos 8 7 

33 0.424 Lolos 18 

46 0.533 Lolos 24 

51 0.338 Lolos 26 

25 0.441 Lolos 15 

45* 0.468 Lolos 23* 

54* 0.350 Lolos 29* 

Living with 

The Past 

and The 

Future 

22 0.734 Lolos 13 5 

34 0.462 Lolos 19 

11* 0.385 Lolos 6* 

3 0.520 Lolos 2 

52 0.442 Lolos 27 

Meaningful 

Work 

2 0.318 Lolos 1 4 

37 0.406 Lolos 20 

40* 0.414 Lolos 21* 

47 0.629 Lolos 25 

Social 

Relationship 

16 0.446 Lolos 9 7 

42 0.549 Lolos 22 

9* 0.538 Lolos 4* 

30* 0.383 Lolos 17* 

53* 0.493 Lolos 28* 

29 0.349 Lolos 16 

17 0.619 Lolos 10 

Emotional 

Experience 

10 0.675 Lolos 5 4 

19 0.620 Lolos 11 

8 0.411 Lolos 3 

21* 0.315 Lolos 12* 

The Self 12 0.431 Lolos 7 2 

24 0.383 Lolos 14 

  TOTAL   29 

Keterangan : (*) item unfavorable 

Berdasarkan tabel 6,dapat dilihat bahwa terdapat perubahan dalam 

skala penyesuaian diri yang pada awalnya terdapat  58 item berubah 

menjadi 29 item setelah dilakukan try out. Terdapat 29 item yang lolos 

karena memiliki nilai korelasi aitem total  terkoreksi di atas 0,30 dan 
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29 item gugur karena memiliki nilai korelasi item total terkoreksi di 

bawah 0,30. Selanjutnya, item-item yang telah lolos tersebut disusun 

kembali menjadi skala baru yang akan digunakan untuk penelitian. 

2. Uji Validitas 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan validitas isi 

(content validity) yang merupakan validitas yang diestimasi melalui 

pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui expert 

judgement atau analisis rasional oleh panel yang berkompeten (Azwar, 

2012). Menurut Azwar (2012) validitas isi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu face validity dan logical validity. 

a. Face Validity 

Validitas tampang merupakan validitas yang didasarkan 

pada penilaian terhadap format penampilan dan kesesuaian 

konteks item dengan tujuan ukur tes. Validitas tampang yang 

digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari tanggapan subjek 

penelitian tentang alat ukur yang digunakan.  

Validitas muka akan dilampirkan pada halaman belakang 

dari masing-masing skala yang dipakai dalam penelitian ini. 

Validitas tampang yang peneliti gunakan dalam skala ini berupa 

pertanyaan dengan pilihan jawaban jelas atau tidak jelas seperti: 
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Tabel 7.  Hasil Validitas Muka 

 

No. 

Pertanyaan 

Jumlah 

sampel 

menjawab 

jelas 

Jumlah 

sampel 

menjawab 

tidak jelas 

Prosentase 

Tampilan 

Sampul 

30 0 100% 

Tampilan 

Halaman 

30 0 100% 

Ukuran Huruf 30 0 100% 

Kalimat yang 

digunakan 

29 1 97% 

  

Berdasarkan tabel 7, dapat dsimpulkan bahwa tampilan 

sampul, tampilan halaman, ukuran huruf, dan kalimat yang 

digunakan dalam skala sudah bagus dan dapat disebarkan untuk 

pengambilan data selanjutnya. 

b. Logical Validity 

Validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu item 

merupakan representasi dari karakteristik atribut yang hendak 

diukur, serta relevansinya dengan indikator keperilakuan sebagai 

operasionalisasi dari atribut tersebut. Peneliti harus melakukan 

penilaian kelayakan isi item yang bersifat kualitatif dan 

judgemental dengan bantuan expert judgement untuk 

menghasilkan Validitas logis (Azwar, 2012). Expert judgement 

yang dimaksud adalah dosen pembimbing peneliti baik dosen 

pembimbing I maupun dosen pembimbing II dan 1 dosen di luar 

dosen pembimbing. 
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3. Uji Reliabilitas 

Nama lain dari reliabilitas adalah keterpercayaan, keterandalan, 

konsistensi, dan sebagainya namun ide pokok dalah konsep reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 

2012). Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut 

sebagai pengukuran yang reliabel.  

Peneliti mengukur reliabilitas menggunakan pendekatan 

konsistensi internal dengan perhitungan rumus Cronbach’s Alpha. 

Peneliti memilih metode ini karena pendekatan ini merupakan salah 

satu pendekatan reliabilitas yang mampu mengatasi beberapa masalah 

yang ditemui pada pendekatan tes ulang. Selain itu, alasan 

penggunaan Cronbach”s Alpha adalah karena koefisien alpha akan 

memberikan nilai yang lebih kecil atau sama besar dengan nilai 

reliabilitas yang sebenarnya. Sehingga, akan ada kemungkinan bahwa 

reliabilitas yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada koefisien alpha 

(Azwar, 2014). Suatu item dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbanch’s Alpha (α) > 0,6. 

Tabel 8. Kategorisasi Koefisien Reliabilitas Cronbach-alpha 

Koefisien Reliabilitas Cronbach-alpha Kriteria 

<0,20 

0,20 – 0,39 

0,40 – 0,59 

0,60 – 0,79 

0,80 – 1,00 

Sangat rendah 

Rendah  

Cukup tinggi 

Tinggi  

Sangat tinggi 
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Setelah peneliti melakukan uji coba skala, peneliti 

melakukan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

IBM SPSS Statistics 20 for windows. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Skala Penelitiasn 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Jumlah Item Reliabilitas 

Self-Control 0.896 20 Sangat Tinggi 

Penyesuaian Diri 0.905 29 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai  Cronbach’s 

Alpha dari skala self-control adalah sebesar 0,896 dengan jumlah 

item yang lolos sebanyak 20 item dari total 42 item yang tersedia. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa self-control  dapat memenuhi 

kategori reliabilitas sangat tinggi (0.80-1.00), sedangkan nilai 

Cronbach’s Alpha dari skala penyesuaian diri adalah 0.905 dengan 

jumlah item yang lolos sebanyak 29 item dari 58 item yang 

tersedia. Hal tersebut menunjukkan  bahwa penyesuaian diri 

memenuhi kategori reliabilitas sangat tinggi (0.80-1.00). Dapat 

disimpulkan bahwa kedua skala tersebut layak unyuk dijadikan alat 

ukur penelitian. 

H. Analisa Data 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya analisis 

hasil. Uji asumsi meliputi uji normalitas dan uji linieritas. 
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a. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap suatu data adalah 

untuk mengetahui apakah populasi data distribusi normal atau tidak 

(Siregar, 2013). Jika data memenuhi syarat distribusi normal maka 

dapat dilakukan analisis data dengan menggunakan statistik 

parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji 

parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi 

melalui data sampel. Penelitian ini akan menggunakan uji One 

Sample Kolmogrov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila 

signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sesuai dengan garis linear atau tidak (Sarjono & Julianita, 

2011). Artinya, peningkatan atau penurunan kuantitas di salah satu 

variabel akan diikuti secara linear oleh peningkatan atau penurunan 

kuantitas pada variabel lainnya. Hubungan antar variabel dapat 

dikatakan linier apabila taraf signifikansi pada Linearity <0,05. 

Adapun analisis data menggunakan bantuan program IBM SPSS 

Statistics 20 for Windows.  

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesis 

yang telah diajukan dalam penelitian dapat diterima atau tidak. 

Kekuatan hubungan antara kedua variabel dapat diketahui 
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berdasarkan nilai koefisien korelasi nilai r. Nilai koefisien korelasi 

dicari dengan rumus korelasi Pearson Product-Moment yang 

selanjutnya besar nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari rumus 

yang ada akan dapat dinterpretasikan untuk memperkirakan 

kekuatan hubungan korelasi antara kedua variabel (Azwar, 2015).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

 Subjek pada penelitian ini merupakan Narapidana di LPKA Klas 1 

Blitar dengan jumlah 72 orang. Pengambilan data dilakukan selama 2 hari 

yang dilakukan pada tanggal 21 oktober – 22 oktober 2016. Deskripsi 

subjek dapat diketahui melalui data identitas subjek yang diperoleh. 

Berikut ini adalah tabel mengenai deskripsi subjek penelitian: 

a. Usia subjek  

Berikut ini adalah gambaran subjek penelitian berdasarkan kategori 

usia remaja: 

Tabel 10. Gambara Usia Subjek Penelitian 

Usia Jumlah Prosentase (%) 

14 3 4.55% 

15 6 9.09% 

16 8 12.12% 

17 29 43.94% 

18 20 30.30% 

TOTAL 66 100% 

 

Berdasarkan Tabel 10, bahwa mayoritas usia subjek adalah 17 

tahun yaitu sebanyak 29 orang (43.94%) dan subjek dengan jumlah sedikit 

pada usia 14 tahun sebanyak 3 orang (4.55 ). 

b. Kasus kriminal Subjek 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut komposisi 

subjek apabila digolongkan berdasarkan kasus kriminal: 
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Tabel 11. Kasus Kriminal Subjek Penelitian 

Kategori Jumlah Prosentase (%) 

Asusila 35 53.03% 

Narkotika 7 10.61% 

Pelecehan 3 4.55% 

Pembunuhan 1 1.51% 

Pengeroyokan 6 9.09% 

Pencurian 6 9.09% 

Perampokan, perampasan 8 12.12% 

TOTAL 66 100% 

 

Berdasarkan tabel 11, kasus dengan jumlah terbanyak adalah 

perlindungan anak sebesar 35 orang (53.03%), dan yang paling sedikit 

adalah kasus pembunuhan sebanyak 1 orang (1.51%).  

c. Menjalani Vonis di Lapas 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut komposisi 

subjek apabila digolongkan berdasarkan sudah menjalani vonis 

hukuman di Lapas: 

Tabel 12. Menjalani Vonis di Lapas 

Kategori Jumlah Prosentase (%) 

>1 tahun 49 74.24% 

1-2 tahun 15 22.73% 

2-3 tahun 2 3.03% 

TOTAL 66 100% 

 

Berdasarkan tabel 12, narapidana yang menjalani vonis di Lapas 

kurang dari 1 tahun merupakan jumlah terbanyak sebesar 49 orang 

(74.24%). Sedangkan yang menjalani vonis di Lapas 1 sampai 2 tahun 

sebanyak 15 orang (22.73%) dan yang menjalani vonis  di Lapas 2 

sampai 3 tahun sebanyak 2 orang (3.03%). 
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2. Analisis Deskriptif 

Analisa deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penlitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari hasil 

penelitian (Azwar, 2012). Analisis deskriptif dilakukan dengan cara 

menghitung nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi 

dari skor hipotetik dan empirik masing-masing variabel independen (X) 

dan variabel dependen (Y). Penghitungan skor hipotetik dilakukan secara 

manual menggunakan rumus sementara penghitungan skor  empirik 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM spss for windows 

version 20.0. Menurut Azwar (2012) untuk mencari hipotetik dapat 

diperoleh melalui persamaan pada tabel berikut: 

Tabel 13. Persamaan Skor Hipotetik 

Statistik Persamaan 

Nilai minimum hipotetik Skor item terendah x jumlah aitem 

Nilai maksimum hipotetik Skor aitem tertinggi x jumlah aitem 

Mean hipotetik                            

 
 

Standar deviasi hipotetik                           

 
 

 

a. Self-Control 

 Penghitungan data hipotetik dilakukan dengan penghitungan 

manual menggunakan rumus Azwar (2012) dan bantuan program  IBM 

spss for windows version 20.0 dalam melakukan pengkategorisasian,  

sementara data empirik didapatkan melalui penghitungan melalui spss 

saja. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penentuan batas 

kategori skor: 
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Tabel 14. Ketentuan Kategorisasi Jenjang Bagi Subjek Penelitian 

Kategori Daerah keputusan 

Rendah X < (μ-α) 

Sedang (μ-α) ≤X < (μ+α) 

Tinggi (μ+α) ≤X 

 

Berdasarkan penghitungan manual diatas didapatkan penentuan 

batas kategori skor pada skala self-control berdasarkan skor mean 

hipotetik () dan standar deviasi () yang telah didapatkan kemudian 

dilakukan penghitungan menggunakan program IBM spss for windows 

version 20.0 untuk melihat frekuensi jawaban dari subjek penelitian 

berdasarkan kategorisasi rendah, sedang, dan tinggi. Berikut adalah tabel 

perbandingan skor hipotetik dan empirik dari self-control: 

Tabel 15. Analisis Deskriptif Self-control 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Self-control Nilai Minimum 20 27 

Nilai Maksimum 100 63 

Mean (μ) 60 43.78 

Standar Deviasi (α) 13.33 9.78 

 

Selanjutnya setelah mendapatkan skor hipotetik maka dapat dibuat 

kategorisasi skor dari subjek penelitian dalam kategori rendah, sedang, 

tinggi berdasarkan norma yang telah disebutkan pada tabel  norma 

pengkategorian subjek. Berikut adalah tabel pengkategorisasian skor self-

control dari subjek penelitian kedalam 3  kategori: 

Tabel 16. Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Self-control  

Daerah Keputusan kategori Jumlah Subjek Prosentase (%) 

X < 34 Rendah 11 16.67% 

34 ≤ X < 54 Sedang 42 63.63% 

X ≥ 54 Tinggi 13 19.7% 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 66 subjek penelitian ini, 

sebanyak 13 (19,7%) subjek memiliki self-control dalam kategori yang 
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tinggi, 42 subjek (63.63%) memiliki self-control dalam kategori sedang, 

dan dalam kategori rendah sebanyak 11 subjek (16.67%). 

b. Penyesuaian diri  

Penghitungan skor hipotetik dan empirik juga dilakukan terhadap 

variabel penyesuaian diri narapidana menggunakan cara yang sama 

dengan penghitungan skor hipotetik dan empirik. Berikut adalah tabel 

perbandingan skor hipotetik dan empirik dari variabel penyesuaian diri 

narapidana: 

Tabel 17. Analisis Deskriptif Penyesuaian Diri 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Penyesuaian Diri Nilai Minimum 29 53 

Nilai Maksimum 116 115 

Mean (μ) 72.5 92.45 

Standar Deviasi (α) 14.5 12.52 

 

Selanjutnya setelah mendapatkan skor hipotetik maka dapat dibuat 

kategorisasi skor dari subjek penelitian dalam kategori rendah, sedang, 

tinggi berdasarkan norma yang telah disebutkan pada tabel  norma 

pengkategorian subjek. Berikut adalah tabel pengkategorisasian skor 

penyesuaian diri subjek penelitian kedalam 3  kategori: 

Tabel 18. Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Penyesuaian Diri 

Daerah Keputusan Kategori Jumlah Subjek Prosentase (%) 

X < 80 Rendah 9 13.64% 

80 ≤ X < 105 Sedang 45 68.18% 

X ≥ 105 Tinggi 12 18.18% 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 66 subjek penelitian ini, 

sebanyak 12 subjek (118.18%) subjek memiliki penyesuaian diri dalam 

kategori yang tinggi, 45 subjek (68.18%) memiliki penyesuaian diri yang 

sedang, dan 9 subjek (13.64%) memiliki penyesuaian diri yang rendah. 



57 
 

 
 

3. Hasil Uji Asumsi 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya 

distribusi data penelitian (Sarjono & Julianita, 2011). Uji 

normalitas juga merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. 

Data dikatakan normal apabila memiliki sebaran jawaban secara 

merata. Artinya, subjek menjawab dengan beragam jawaban dan 

tidak terfokus pada suatu jawaban tertentu. Data dikatakan 

terdistribusi normal apabila taraf signifikansi uji Kolmogorov-

Smirnov Sig > 0,05. Peneliti menggunakan uji normalitas One-

Sample Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan bantuan program IBM 

SPSS Statistics 20 for Windows. Berikut adalah hasil uji normalitas 

dari penelitian ini. 

Tabel 19. Hasil Uji Normalitas Kolomogorov Smirnov (K-S) 

Vaiabel Nilai Signifikansi Keterangan 

Self-Control 0.630 Normal 

Penyesuaian Diri 0.472 Normal 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 14, diketahui bahwa 

nilai signifikansi variabel self-control sebesar 0.630 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0.05. Sedangkan variabel penyesuaian diri, 

nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.472 dimana nilai 

tersebut juga lebih besar dari 0.05. Sehingga hasil tersebut 

menunjukkan bahwa data self-control dan data penyesuaian diri 

terdistribusi secara normal atau uji asumsi normalitas telah 

terpenuhi. 
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b. Hasil Uji Linearitas 

Uji linearitas pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 

apakah kedua variabel dalam suatu penelitian memiliki hubungan 

linear atau tidak (Santoso, 2012). Hubungan antar variabel dapat 

dikatakan linear apabila taraf signifikansi pada Linearity < 0,05. 

Berdasarkan analisis data menggunakan bantuan program IBM 

SPSS Statistics 20 for Windows diketahui bahwa signifikansi pada 

Linearity adalah 0,000. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), artinya hubungan 

antara variabel self-control dengan penyesuaian diri adalah linear. 

4. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

hubungan antara self-control dengan penyesuaian diri  pada narapidana di 

LPKA Klas 1 Blitar dengan menggunakan analisis korelasi product 

moment Pearson dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 20.0 for 

windows. Mengetahui suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak 

adalah dengan menentukan taraf signifikansi yang diinginkan. Berikut ini 

adalah hasil perhitungan analisis korelasi product moment pearson dengan 

menggunakan program IBM SPSS Statistics 20.0 for windows didapatkan 

hasil koefisien dterminasi sebesar 25.3% yang berarti self-control 

memiliki pengaruh dengan penyesuaian diri 25.3% . Adapun tabel hasil uji 

korelasi dari self-control dan penyesuaian diri pada narapidana di LPKA 

Klas 1 Blitar : 
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Tabel 20. Hasil Uji Korelasi 

Variabel Nilai Pearson Nilai Signifikan (p) Keterangan 

Self-Control dan 

Penyesuaian Diri 

-0.503 0.000 Signifikan 

  

Penelitian ini didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,5) sehingga dapat dikatakan kedua variabel tersebut memiliki 

hubungan, kemudian nilai koefisien korelasi didapatkan sebesar -0.503 

yang artinya nilai korelasi adalah negatif. Hubungan yang berkorelasi 

negatif memiliki arti arah bergerak yang berlawanan dari kedua variabel 

tersebut yaitu jika semakin tinggi variabel independen (X) maka variabel 

dependen (Y)  akan semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Sehingga 

dalam penelitian ini semakin tinggi self-control yang dimiliki oleh 

narapidana  maka semakin rendah penyesuaian diri dan sebaliknya 

semakin rendah self-control yang dimilki oleh narapidana maka semakin 

tinggi penyesuaian diri. 

5. Hasil Tambahan 

Hasil tambahan pada penelitian ini diperoeh dari pengaruh variabel 

self-control dengan variabel penyesuaian diri. 

a. Hasil Uji Regresi 

Uji regresi dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel self-

control dengan variabel penyesuaian diri narapidana di LPKA Klas 1 

Blitar dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 21. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel R (Koefisien Korelasi) R Square Pengaruh 

Self-control 

Penyesuaian Diri 

0,503 0,253 25,3% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,253 (25,3%). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel self-

control mampu menerangkan atau memprediksi nilai variabel penyesuaian 

diri seebesar 25,3%. Sisanya sebesar 74,7% diterangkan oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil analisis juga menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 

120.677, sedangkan nilai self-control (b) sebesar -0.645, sehingga 

persamaan regresi yang dapat ditulis sebagai berikut : 

Y= a + bX 

Y= 120.677 + (-0.645)X 

Interpretasi persamaan regresi di atas dapat diterjemahkan sebagai 

berikut : 

1. ß0 = 120.677 

Nilai konstanta ini menunjukkan apabila tidak ada perubahan nilai 

variabel independen (X) atau nilai variabel independen konstan, maka 

nilai variabel dependen (Y) sebesar 120.677. 

2. ß1 = -0.645 

Koefisien regresi independen (X) sebesar -0.645 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1 kali nilai variabel independen (X) maka akan 

terjadi penurunan nilai pada variabel dependen (Y) sebesar -0.645. 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara self-control dengan penyesuaian diri pada narapidana di 

LPKA Klas 1 Blitar. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara self-control dengan penyesuaian diri narapidana di LPKA 

Klas 1 Blitar. Hal tersebut berarti hipotesis penelitian dapat diterima.  

Hasil koefisien determinasi pada variabel self-control dengan 

variabel penyesuaian diri sebesar 25.3% yang berarti self-control memiliki 

pengaruh 25.3% terhadap variabel penyesuaian diri dan 74.7% sisanya 

faktor atau variabel lainnya yang tidak dijelaskan dan diteliti dalam 

penelitian ini. 

Hasil yang didapatkan, variabel self-control pada penelitian ini 

pada kategori subjek menunjukkan bahwa mayoritas subjek (narapidana di 

LPKA Klas 1 Blitar) memiliki self-control yang sedang (63.63%), 

sedangkan pada variabel penyesuaian diri mayoritas subjek tergolong 

sedang juga dengan prosentase sebesar 68.18%). Hal ini didukung oleh 

pernyataan Syahfa’at (2015) dalam penelitian sebelumnya bahwa terdapat 

linearitas antara self-control dengan penyesuaian diri. 

 Scheneiders (Ali & Asrori, 2011) juga menjelaskan bahwa self-

control adalah salah satu aspek pendukung untuk keberhasilannya 

penyesuaian diri dimana self-control dapat membuat ketenangan kepada 

individu ketika menghadapi sebuah situasi tertentu dan menghadapinya 

secara cermat. Self-control yang tinggi juga memiliki keterkaitan dengan 

penyesuaian diri yang lebih baik (diantaranya berkurangnya psikopatologi, 
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dan meningkatnya self-esteem), berkontribusi terhadap keberhasilan 

dibidang akademis, mengurangi makan yang berlebihan dan mengurangi 

penyalahgunaan alkohol, memiliki hubungan yang lebih baik dan memiliki 

keterampilan interpersonal yang baik (Tangney, Baumeister, & Boone, 

2004). Self-control yang tinggi memiliki keterkaitan yang erat dengan 

hubungan interpersonal yang positif sehingga akan meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam bergaul yang mengarah pada hubungan yang 

lebih baik dengan orang lain. Sedangkan seseorang yang memiliki Self-

control yang rendah berkorelasi dengan perilaku kriminal dan dapat 

mengganggu ikatan sosial (Wright, Caspi, Moffitt, & Silva, 1999). 

Chapple (2005) menyimpulkan bahwa self-control yang rendah 

menyebabkan penolakan dari rekan sesama (peer rejection), hubungan 

dengan rekan atau kelompok yang menyimpang (deviant peer) dan 

kenakalan (delinquency). Sehingga, apabila individu memiliki self-control 

yang sedang maka individu memiliki penyesuaian diri yang sedang pula. 

Derlega & Janda (Amandari, 2014) mengungkapkan bahwa 

penyesuaian diri merupakan suatu kondisi dimana seseorang mampu 

menyelesaikan tantangan dalam hidup sampai pada suatu keadaan akhir 

yang diinginkan atau diharapkan. Narapidana perlu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan Lapas, penyesuaian terhadap aturan-aturan Lapas, 

kegiatan- kegiatan di Lapas, program- program pembinaan Lapas, serta 

individu- individu baru dengan berbagai latar belakang yang berbeda di 

lingkungan Lapas. Penyesuaian tersebut perlu dijalani oleh Napi hingga 

Napi tetap bersemangat, tidak merasa stress atau tertekan dan senantiasa 
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menampilkan perilaku baik selama menjalani masa hukumannya. Perilaku 

baik seperti senantiasa mematuhi aturan, menyelesaikan setiap tugasnya 

sebagai Napi, bersedia bekerja sama dan tolong menolong dengan Napi 

lain, senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Lapas, terus mencari pengetahuan baru untuk mengembangkan dirinya 

dengan rajin membaca di Perpustakaan Lapas serta terus mengembangkan 

diri melalui keaktifannya dalam berbagai macam program bimbingan 

kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa  pada self-control dan 

penyesuaian diri mayoritas subjek berada pada kategori sedang. Sehingga 

diharapkan narapidana di LPKA Klas 1 Blitar lebih meningkatkan self-

control untuk mendukung penyesuaian diri yang lebih baik. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, 

antara lain:  

1. Penyebaran item setiap dimensi pada alat ukur yang kurang seimbang, 

sehingga ada beberapa dimensi yang diwakili oleh tujuh item, dan ada 

dimensi yang hanya diwakili oleh satu item.  

2. Adanya kemungkinan jawaban bias pada saat narapidana melakukan 

pengisian skala dikarenakan melihat jawaban narapidana lain yang 

berada disebelahnya. 



64 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif dengan signifikan sebesar 0.000  antara self-control 

dengan penyesuaian diri pada narapidana di LPKA Klas 1 Blitar. Artinya, 

apabila self-control pada narapidana semakin tinggi maka penyesuaian diri 

pada narapidana semakin rendah. Sebaliknya, apabila self-control pada 

narapidana semakin rendah maka penyesuaian diri pada narapidana 

semakin tinggi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Teoritis 

a. Bagi penelitian selanjutnya lebih mempertimbangkan faktor-faktor 

psikologis lainnya selain self-control dalam hubungannya terhadap 

penyesuaian diri, khususnya pada narapidana. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian 

kualitatif untuk menggali secara mendalam permasalahan 

naparapidana anak dan penyesuaian diri pada narapidana anak di 

Lapas. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya, instrumen diharapkan dapat 

dikembangkan dan dimodifikasi agar lebih sesuai bahasa dan 

konteksnya, dan lebih menggali  serta mengukur self-control dan 

penyesuaian diri narapidana. 

d. Melihat sulitnya pengontrolan perilaku saat pengisian skala, 

peneliti selanjutnya sebaiknya lebih tegas dan ketat dalam 

pengisian skala. 

2. Praktis 

a. Bagi narapidana, sebaiknya narapidana lebih membangun berbagai 

aspek-aspek yang dapat mendorong penyesuaian diri mereka 

menjadi lebih baik seperti membangun hubungan interpersonal   

yang baik dengan penghuni lapas lain, dan meningkatkan 

kemampuannya untuk mengontrol emosi. 

b. Bagi narapidana, sebaiknya lebih menjalin hubungan yang erat 

dengan narapidana lain serta petugas Lapas sehingga dapat 

menyesuaiakan diri dengan baik. 

c. Bagi orang tua, sebaiknya memberikan dukungan sosial dan 

emosional yang lebih pada anaknya di Lapas karena dukungan 

sosial dan emosional dapat mendukung narapidana untuk dapat 

mengontrol dirinya dengan baik dan menyesuaikan diri di Lapas. 

d. Bagi pihak Lembaga pemasyarakatan, sebaiknya menyediakan 

pelayanan konseling untuk menggali permasalahan yang dihadapi 

oleh narapidana selama mereka menjalani hidup di Lapas sehingga 

penyesuaian diri yang optimal dapat tercapai. 
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e. Bagi pihak Lembaga pemasyarakatan, sebaiknya menyediakan 

fasilitas berupa pelatihan, permainan, atau ketrampilan yang 

disesuaikan dengan hobi dan kesenangan narapidana. 
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Lampiran 1 

 

HASIL TRY OUT SKALA SELF-CONTROL 

 

Putaran 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,792 ,798 42 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SC1 100,4000 236,593 ,423 . ,782 

SC2 99,7667 253,151 -,020 . ,796 

SC3 101,2000 246,855 ,213 . ,789 

SC4 100,4667 232,809 ,564 . ,777 

SC5 100,2000 258,097 -,144 . ,804 

SC6 100,5667 233,909 ,555 . ,778 

SC7 101,2333 238,806 ,464 . ,782 

SC8 100,0000 240,897 ,294 . ,786 

SC9 100,7000 247,390 ,116 . ,793 

SC10 100,6333 237,757 ,380 . ,783 

SC11 100,4333 244,806 ,227 . ,789 

SC12 100,0000 246,207 ,122 . ,794 

SC13 101,1667 250,075 ,092 . ,793 

SC14 99,7000 248,631 ,121 . ,792 

SC15 100,6000 254,248 -,052 . ,796 

SC16 100,3333 229,195 ,515 . ,777 

SC17 100,9000 241,197 ,327 . ,786 

SC18 100,0333 230,999 ,628 . ,775 
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SC19 101,0667 240,616 ,358 . ,785 

SC20 99,5667 255,564 -,090 . ,800 

SC21 101,3333 241,954 ,406 . ,784 

SC22 100,3000 237,528 ,292 . ,787 

SC23 100,4667 231,223 ,577 . ,776 

SC24 100,6333 237,551 ,385 . ,783 

SC25 100,5333 247,292 ,187 . ,790 

SC26 100,3667 236,723 ,359 . ,784 

SC27 100,4667 259,223 -,211 . ,801 

SC28 101,2333 235,909 ,589 . ,779 

SC29 101,2667 239,030 ,436 . ,783 

SC30 100,7667 233,702 ,621 . ,777 

SC31 100,7000 237,390 ,408 . ,782 

SC32 100,0667 233,375 ,393 . ,782 

SC33 100,6667 239,402 ,370 . ,784 

      

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SC34 100,4667 219,913 ,761 . ,766 

SC35 100,3667 257,689 -,137 . ,803 

SC36 100,6333 242,240 ,203 . ,790 

SC37 101,2667 245,926 ,221 . ,789 

SC38 100,0333 245,413 ,190 . ,790 

SC39 99,1333 252,533 -,011 . ,797 

SC40 98,9667 260,171 -,210 . ,804 

SC41 99,8333 247,178 ,111 . ,794 

SC42 99,0667 251,099 ,031 . ,796 
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Putaran 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,889 ,896 20 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SC1 41,2667 157,720 ,529 ,748 ,883 

SC4 41,3333 160,368 ,466 ,599 ,885 

SC6 41,4333 159,495 ,522 ,767 ,884 

SC7 42,1000 159,059 ,618 ,740 ,881 

SC10 41,5000 160,190 ,431 ,632 ,886 

SC16 41,2000 158,372 ,405 ,514 ,888 

SC17 41,7667 161,564 ,439 ,814 ,886 

SC18 40,9000 158,162 ,556 ,775 ,883 

SC19 41,9333 160,754 ,487 ,592 ,885 

SC21 42,2000 162,028 ,560 ,841 ,883 

SC23 41,3333 155,609 ,605 ,796 ,881 

SC24 41,5000 160,603 ,417 ,680 ,887 

SC26 41,2333 161,978 ,324 ,756 ,890 

SC28 42,1000 158,852 ,655 ,856 ,881 

SC29 42,1333 159,292 ,582 ,872 ,882 

SC30 41,6333 157,206 ,675 ,702 ,880 

SC31 41,5667 157,289 ,554 ,820 ,882 

SC32 40,9333 156,616 ,432 ,738 ,887 

SC33 41,5333 161,637 ,423 ,762 ,886 

SC34 41,3333 150,920 ,642 ,806 ,879 

 

 

Lampiran 2 
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HASIL TRY OUT SKALA PENYESUAIAN DIRI 

 

Putaran 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,829 ,843 58 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PD1 166,9667 315,964 ,083 . ,831 

PD2 166,3667 308,033 ,351 . ,825 

PD3 165,9333 307,926 ,507 . ,823 

PD4 167,1333 309,775 ,209 . ,828 

PD5 167,0333 318,861 ,010 . ,832 

PD6 166,6000 311,766 ,230 . ,827 

PD7 166,0000 310,690 ,283 . ,826 

PD8 166,8667 306,395 ,374 . ,824 

PD9 166,1000 305,886 ,489 . ,823 

PD10 166,1333 300,257 ,577 . ,820 

PD11 166,1667 308,144 ,415 . ,824 

PD12 166,3000 307,734 ,336 . ,825 

PD13 166,3667 299,826 ,542 . ,820 

PD14 167,1667 346,282 -,664 . ,847 

PD15 167,4667 332,878 -,379 . ,839 

PD16 166,2333 306,047 ,503 . ,823 

PD17 166,1333 305,016 ,524 . ,822 

PD18 166,7000 313,872 ,166 . ,829 

PD19 166,2000 301,683 ,519 . ,821 

PD20 166,7667 316,185 ,090 . ,830 
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PD21 166,2667 304,892 ,414 . ,823 

PD22 166,2667 295,995 ,677 . ,817 

PD23 166,4000 311,283 ,301 . ,826 

PD24 166,5000 305,086 ,438 . ,823 

PD25 166,2000 306,855 ,365 . ,824 

PD26 167,6000 331,352 -,291 . ,840 

PD27 167,2000 317,131 ,049 . ,832 

PD28 166,7333 309,995 ,202 . ,828 

PD29 166,8333 305,661 ,356 . ,824 

PD30 166,2000 304,510 ,434 . ,823 

PD31 166,0667 313,651 ,244 . ,827 

PD32 166,8000 313,890 ,134 . ,830 

PD33 167,0333 302,516 ,449 . ,822 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PD34 166,0333 307,344 ,410 . ,824 

PD35 166,0667 318,961 ,029 . ,831 

PD36 166,8333 309,454 ,287 . ,826 

PD37 166,5333 303,775 ,434 . ,823 

PD38 167,0000 322,069 -,071 . ,836 

PD39 166,6667 310,023 ,273 . ,826 

PD40 166,7000 298,838 ,467 . ,821 

PD41 166,8333 314,282 ,114 . ,830 

PD42 166,5000 303,707 ,502 . ,822 

PD43 166,8667 310,533 ,203 . ,828 

PD44 166,7000 326,493 -,190 . ,836 

PD45 166,2667 304,547 ,424 . ,823 

PD46 166,8333 299,937 ,466 . ,821 

PD47 166,6667 297,678 ,577 . ,819 

PD48 166,8000 320,924 -,041 . ,833 



76 
 

 
 

PD49 167,1333 313,154 ,171 . ,829 

PD50 166,7667 321,082 -,046 . ,833 

PD51 166,8333 308,489 ,302 . ,826 

PD52 166,4667 305,568 ,433 . ,823 

PD53 166,2667 299,720 ,566 . ,820 

PD54 166,2667 304,547 ,381 . ,824 

PD55 166,5333 312,740 ,233 . ,827 

PD56 166,3667 312,516 ,268 . ,827 

PD57 166,6333 313,137 ,177 . ,828 

PD58 166,2000 309,821 ,278 . ,826 

 

 

Putaran 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,901 ,903 30 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PD2 90,0000 213,724 ,307 . ,901 

PD3 89,5667 212,323 ,517 . ,898 

PD8 90,5000 210,121 ,411 . ,899 

PD9 89,7333 209,789 ,533 . ,897 

PD10 89,7667 203,495 ,676 . ,894 

PD11 89,8000 213,407 ,382 . ,900 

PD12 89,9333 209,857 ,421 . ,899 

PD13 90,0000 204,069 ,600 . ,896 

PD16 89,8667 212,120 ,450 . ,899 



77 
 

 
 

PD17 89,7667 207,771 ,626 . ,896 

PD19 89,8333 204,626 ,616 . ,895 

PD21 89,9000 212,093 ,338 . ,901 

PD22 89,9000 200,852 ,742 . ,893 

PD23 90,0333 217,275 ,215 . ,902 

PD24 90,1333 211,499 ,386 . ,900 

PD25 89,8333 209,454 ,440 . ,899 

PD29 90,4667 210,671 ,351 . ,901 

PD30 89,8333 210,833 ,391 . ,900 

PD33 90,6667 208,230 ,440 . ,899 

PD34 89,6667 210,989 ,452 . ,899 

PD37 90,1667 209,868 ,403 . ,899 

PD40 90,3333 206,989 ,405 . ,900 

PD42 90,1333 208,051 ,539 . ,897 

PD45 89,9000 208,576 ,462 . ,898 

PD46 90,4667 203,913 ,523 . ,897 

PD47 90,3000 202,769 ,617 . ,895 

PD51 90,4667 211,775 ,340 . ,901 

PD52 90,1000 210,231 ,443 . ,899 

PD53 89,9000 207,403 ,504 . ,898 

PD54 89,9000 210,369 ,357 . ,900 

 

Putaran 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,902 ,905 29 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PD2 86,9000 207,817 ,318 . ,901 

PD3 86,4667 206,671 ,520 . ,899 

PD8 87,4000 204,524 ,411 . ,900 

PD9 86,6333 204,102 ,538 . ,898 

PD10 86,6667 198,023 ,675 . ,895 

PD11 86,7000 207,734 ,385 . ,900 

PD12 86,8333 204,006 ,431 . ,900 

PD13 86,9000 198,576 ,600 . ,896 

PD16 86,7667 206,599 ,446 . ,899 

PD17 86,6667 202,368 ,619 . ,897 

PD19 86,7333 199,030 ,620 . ,896 

PD21 86,8000 207,131 ,315 . ,902 

PD22 86,8000 195,614 ,734 . ,894 

PD24 87,0333 205,964 ,383 . ,900 

PD25 86,7333 203,857 ,441 . ,899 

PD29 87,3667 205,137 ,349 . ,901 

PD30 86,7333 205,444 ,383 . ,900 

PD33 87,5667 203,151 ,424 . ,900 

PD34 86,5667 205,151 ,462 . ,899 

PD37 87,0667 204,202 ,406 . ,900 

PD40 87,2333 201,151 ,414 . ,900 

PD42 87,0333 202,240 ,549 . ,897 

PD45 86,8000 202,855 ,468 . ,899 

PD46 87,3667 198,102 ,533 . ,898 

PD47 87,2000 196,924 ,629 . ,896 

PD51 87,3667 206,240 ,338 . ,901 

PD52 87,0000 204,690 ,442 . ,899 

PD53 86,8000 202,166 ,493 . ,898 

PD54 86,8000 204,993 ,350 . ,901 
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Lampiran 3 

SKOR EMPIRIK (SPSS) SKALA SELF-CONTROL  

DAN SKALA PENYESUAIAN DIRI 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

self control 66 27,00 63,00 43,7727 9,76618 

penyesuaian diri 66 53,00 115,00 92,4545 12,51729 

Valid N (listwise) 66     

Notes 

Output Created 04-JAN-2017 18:21:52 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
66 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=x y 

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV MIN MAX. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,01 
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Lampiran 4 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

Notes 

Output Created 04-JAN-2017 18:19:01 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
66 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each test are 

based on all cases with valid 

data for the variable(s) used 

in that test. 

Syntax 

NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=x y 

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,01 

Number of Cases Allowed
a
 157286 

a. Based on availability of workspace memory. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 self control penyesuaian diri 

N 66 66 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 43,7727 92,4545 

Std. Deviation 9,76618 12,51729 

Most Extreme Differences 

Absolute ,092 ,104 

Positive ,092 ,048 

Negative -,077 -,104 

Kolmogorov-Smirnov Z ,749 ,846 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,630 ,472 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 5 

HASIL UJI LINEARITAS 

Means 

Notes 

Output Created 06-JAN-2017 07:49:29 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 

66 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 

For each dependent variable 
in a table, user-defined 
missing values for the 
dependent and all grouping 
variables are treated as 
missing. 

Cases Used 

Cases used for each table 
have no missing values in 
any independent variable, 
and not all dependent 
variables have missing 
values. 

Syntax 

MEANS TABLES=y BY x 

  /CELLS MEAN COUNT 
STDDEV 

  /STATISTICS LINEARITY. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

penyesuaian diri  * self 
control 

66 100,0% 0 0,0% 66 100,0% 

Report 
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penyesuaian diri 

self control Mean N Std. Deviation 

27,00 101,0000 1 . 

28,00 107,5000 2 2,12132 

30,00 86,3333 3 6,11010 

31,00 87,3333 3 4,93288 

32,00 94,0000 1 . 

33,00 111,0000 1 . 

34,00 87,0000 1 . 

35,00 109,0000 1 . 

36,00 105,3333 3 8,50490 

37,00 95,0000 3 7,00000 

38,00 95,0000 1 . 

39,00 96,8000 5 11,16692 

40,00 107,0000 2 2,82843 

41,00 98,2500 4 10,90489 

42,00 99,0000 2 ,00000 

43,00 96,7500 4 10,65755 

44,00 107,0000 1 . 

45,00 94,6667 3 2,30940 

47,00 90,0000 1 . 

48,00 84,2500 4 21,10884 

49,00 93,0000 1 . 

50,00 93,0000 2 4,24264 

51,00 93,0000 1 . 

52,00 93,0000 2 5,65685 

53,00 96,0000 1 . 

54,00 95,0000 1 . 

56,00 72,5000 2 26,16295 

57,00 74,0000 1 . 

58,00 88,0000 1 . 

59,00 79,5000 4 7,54983 
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60,00 71,5000 2 3,53553 

62,00 75,0000 1 . 

63,00 82,0000 1 . 

Total 92,4545 66 12,51729 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df 

penyesuaian diri * self 
control 

Between Groups 

(Combined) 6344,147 32 

Linearity 2577,180 1 

D 
 
 
 
eviation from Linearity 

3766,967 31 

Within Groups 3840,217 33 

Total 10184,364 65 

ANOVA Table 

 Mean Square F 

penyesuaian diri * self control 

Between Groups 

(Combined) 198,255 1,704 

Linearity 2577,180 22,146 

Deviation from Linearity 121,515 1,044 

Within Groups 116,370  

Total   

ANOVA Table 

 Sig. 

penyesuaian diri * self control 

Between Groups 

(Combined) ,067 

Linearity ,000 

Deviation from Linearity ,450 

Within Groups  

Total  
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 R R Squared Eta Eta Squared 

penyesuaian diri * self 
control 

-,503 ,253 ,789 ,623 
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Lampiran 6 

 

HASIL UJI KORELASI PRODUCT MOMENT PEARSON  

 

 

Correlations 

Notes 

Output Created 04-JAN-2017 18:22:37 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
66 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each pair of 

variables are based on all 

the cases with valid data for 

that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 
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Correlations 

 self control penyesuaian diri 

self control 

Pearson Correlation 1 -,503
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 66 66 

penyesuaian diri 

Pearson Correlation -,503
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 66 66 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 7 

   HASIL UJI REGRESI 

Regression 

Notes 

Output Created 05-JAN-2017 09:14:41 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
66 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 
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Elapsed Time 00:00:00,00 

Memory Required 1356 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 self control
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: penyesuaian diri 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,503
a
 ,253 ,241 10,90240 

a. Predictors: (Constant), self control 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 120,677 6,208  19,440 ,000 

self control -,645 ,138 -,503 -4,656 ,000 

a. Dependent Variable: penyesuaian diri 

 

 

 

 



91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

RAHASIA 

2016 



92 
 

 
 

A. IDENTITAS 

Nama  (Inisial) : 

Umur :  

Alamat  Asal :  

Kasus Kriminal : 

Vonis Penjara :            Tahun            Bulan 

Sudah Menjalani Vonis  :        Bulan 

Masuk Penjara :              kali     

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isi identitas 

2. Membaca setiap pernyataan yang disediakan 

3. Tidak ada jawaban yang salah dari semua pernyataan yang disediakan 

4. Mengisi jawaban dari semua pernyataan dengan sejujur-jujurnya 

5. Cara menjawab pernyataan yang ada adalah dengan memilih salah satu 

jawaban yang sesuai dengan keadaan anda kemudian beri tanda 

centang  (√) pada pilihan jawaban yang tersedia. 

Contoh: 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Saya merindukan keluarga 

saya 

  √   

2. Saya berharap mendapatkan 

remisi 

√     
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Kolom pilihan jawaban 

Angka Pilihan Jawaban 

1 Sangat menggambarkan diri saya 

2 Menggambarkan diri saya 

3 Terkadang mengambarkan diri saya 

4 Tidak menggambarkan diri saya 

5 Sangat tidak menggambarkan diri saya 

 

Bagian I 

Pilihan jawaban yang sesuai dengan perasaan dan keadaan anda saat ini 

bers=dasarkan pernyataan yang telah disediakan dengan cara memberi tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia. 

No.  Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Saya  tetap membersihkan kamar setiap bangun 

tidur meskipun narapidana lain mengajak 

bersantai-santai 

     

2 Saya menjahili narapidana lain saat bosan      

3 Saya memanggil narapidana lain dengan nama 

hewan atau panggilan yang mencela 

     

4 Saya selalu menaati peraturan  yang ada di 

LPKA 

     

5 Saya membeli barang yang tidak benar-benar 

saya butuhkan 

     

6 Saya dapat memukul dan berkata-kata kasar 

apabila ada narapidana lain yang menyinggung 

saya 

     

7 Saya terbiasa melakukan olahraga untuk 

menjaga kesehatan 

     

8 Saya seringkali kehilangan kendali terhadap 

emosi saya 

     

9 Saya makan 3 kali sehari      

10 Saya menggosok gigi setiap mandi      

11 Saya tidur tepat waktu dan tidak begadang      

12 Saya akan tetap tidur sepanjang hari karena itu 

hal yang menyenangkan 

     

13 Bangun pagi merupakan hal yang sulit bagi saya      

14 Saya tidak mencuci baju kotor saya selama lebih 

dari 2 minggu 

     

15 Saya menjaga kamar saya tetap rapi      

16 Saya seringkali mengerjakan sesuatu dengan 

mendadak dengan hasil berantakan 
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17 Saya selalu tepat waktu      

18 Saya tidak mampu melakukan semua aktivitas 

yang ada di LPKA 

     

19 Saya tetap tenang saat narapidana lain mengejek 

saya 

     

20 Saya akan bersantai-santai terlebih dahulu 

sebelum membersihkan kamar 
     

 

 

Bagian II 

Berilah jawaban dari pernyataan yang ada sesuai dengan perasaan dan keadaan 

anda dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom yang  tersedia. Silahkan 

tentukan satu dari empat pilihan yang tersedia sebagai tanggapan bagi setiap 

pernyataan. 

TP  : TIDAK PERNAH   S  : SERING 

J : JARANG    SL : SELALU 

Contoh : 

No. Pernyataan TP J S SL 
1. Saya menghabiskan waktu senggang saya di Lapas, 

dengan berkumpul bersama Napi- Napi lain. 
    

  

No. Pernyataan TP J S SL 

1 Saya memilih aktivitas bimbingan kerja yang sesuai 

dengan minat saya. 

    

2 Saya memikirkan rencana untuk kehidupan saya 

kedepannya, setelah saya keluar dari Lapas. 

    

3 Saya akan berbicara secara baik-baik pada Napi lain 

yang menyakiti hati saya.  

    

4 Saya merasa tidak nyaman untuk bergabung dengan 

Napi-Napi lain yang sedang berkumpul 

    

5 Saya menyesal, telah melakukan tindakan kejahatan 

dalam kehidupan saya. 

    

6 Saya merasa tidak perlu menghilangkan kebiasaan 

buruk saya. 

    

7 Saya bangga menjadi diri saya sendiri.     
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8 Saya selalu berpikir positif dalam menghadapi 

peristiwa. 

    

9 Saya menghabiskan waktu luang saya di Lapas, 

dengan berkumpul bersama Napi- Napi lain. 

    

10 Saya lebih baik mengalah, daripada harus terlibat 

pertengkaran dengan Napi lain. 

    

11 Selama tinggal di Lapas, saya merindukan keluarga.     

12 Jika saya sedang kesal, saya marah- marah pada 

Napi lain supaya merasa tenang. 

    

13 Jika saya sedang kesal, saya marah- marah pada 

Napi lain supaya merasa tenang. 

    

14 Saya sadar akan kekurangan yang saya miliki, 

namun saya lebih fokus untuk mengembangkan 

kelebihan yang telah saya miliki. 

    

15 Saya menampilkan perilaku yang sesuai dengan 

aturan Lapas. 

    

16 Jika ada Napi lain yang sedang sakit, saya 

menggantikan Napi tersebut untuk mengerjakan 

tugasnya. 

    

17 Saya merasa tidak nyaman dengan perlakuan 

ataupun berinteraksi dengan para petugas Lapas. 

    

18 Dalam menyelesaikan masalah, saya tidak dikuasai 

oleh emosi. 

    

19 Saya memperbaiki kesalahan yang  pernah saya 

lakukan di masa lalu. 

    

20 Saya mengikuti kegiatan di Lapas dengan semangat.     

21 Saya merasa tidak ada satupun program bimbingan 

kerja yang sesuai dengan minat saya. 

    

22 Berkumpul dengan Napi lain, membantu saya 

dalam menghilangkan rasa bosan  selama berada di 

Lapas. 

    

23 Saya berpura- pura sakit, karena merasa sulit dalam 

menjalankan tugas- tugas rutin saya di Lapas. 

    

24 Saya memikirkan akibat dari setiap tindakan yang 

saya lakukan selama berada di Lapas. 

    

25 Menjalani aktivitas- aktivitas bimbingan kerja, 

membantu saya dalam melawan kebosanan selama 

saya berada di Lapas. 

    



96 
 

 
 

26 Saya memikirkan pilihan lain,  dalam 

menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. 

    

27 Saya mengikuti beberapa aktivitas bimbingan kerja, 

untuk mendukung pekerjaan yang akan saya 

lakukan setelah keluar dari Lapas. 

    

28 Saya lebih senang berdiam diri di kamar sel 

sendirian. 

    

29 Saya bosan dengan aturan- aturan Lapas, sehingga 

saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

aturan Lapas. 

    

 

BAGIAN III 

Silahkan beri tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang mewakili 

pendapat anda terhadapa pernyataan mengenai skala ini : 

 JELAS TIDAK JELAS 

Tampilan sampul   

Tampilan halaman   

Ukuran huruf   

Kalimat yang disampaikan   

 

Kritik/saran : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………....... 

 

Terimakasih atas partisipasi anda sekalian untuk mengisi skala ini . 
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