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BAB I

PENDAHULUAN

1.1! Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang dilakukan seseorang sering kali mendapatkan 

kecaman yang buruk dari masyarakat, bahkan kejahatan tersebut dapat 

membuat seseorang mendapatkan hukuman pidana. Kejahatan adalah semua 

bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis 

dan psikologis merugikan masyarakat, baik yang telah tercakup dalam 

undang-undang maupun yang belum tercakup dalam undang-undang 

(Kartono, 2006). Seseorang yang mendapatkan hukuman pidana dan

melanggar norma hukum perlu ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan (Budiyono, 2009). Pelanggar hukum yang telah 

melewati prosedur pemeriksaan dan mendapat kepastian hukum dengan 

pernyataan bersalah, maka akan resmi menyandang status sebagai 

narapidana. Menurut UU No. 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana 

yang menjalani pidana, hilang kebebasan, dan menjalani kehidupan 

dipenjara, sedangkan menurut Wilson (Devi, 2015), narapidana adalah 

manusia bermasalah yang harus dipisahkan dari masyarakat untuk belajar 

bermasyarakat dengan baik.
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Status narapidana yang didapat seseorang mampu mengubah pola 

hidup yang berdampak positif maupun negatif. Secara tidak langsung, 

kondisi dengan tekanan mental akan mempengaruhi keadaan psikis

narapidana saat berada dalam lembaga pemasyarakatan dan atau setelah 

kembali dalam lingkungan masyarakat. Selama menjalani pembinaan, 

narapidana akan kehilangan kebebasannya dalam jangka waktu tertentu 

(Sudirohusoso, 2002). Bartollas (Devi, 2015) menyatakan bahwa dampak 

kehidupan di penjara merusak kondisi psikologis seseorang diantaranya 

kehilangan kepribadian diri, rasa aman, kemerdekaan individual untuk 

berapresiasi dan berkomunikasi. Banyak para narapidana yang merasa 

tertekan dengan keadaan yang harus dijalaninya pada awal masa tahanan. 

Hal tersebut membuat para narapidana memiliki kekhawatiran dan tekanan 

yang akan dihadapi setelah keluar dari penjara. Setiap orang memiliki 

tingkat penerimaan, keinginan untuk beradaptasi dengan keadaan, dan 

bangkit dari keterpurukan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana 

seseorang tersebut memaknai keberadaannya dalam suatu lembaga 

pemasyarakatan (Devi, 2015).

Selama ini masyarakat masih memiliki pandangan yang negatif 

terhadap sosok mantan narapidana. Apapun kejahatan yang telah dilakukan 

oleh mantan narapidana akan dianggap meresahkan bagi masyarakat dan 

banyak masyarakat yang tidak mempedulikan dan mengucilkan kehadiran

mantan narapidana untuk dijadikan sebagai bagian dari masyarakat (Gusef, 

2011). Hasil penelitian Mubassir (2013) menemukan stigma masyarakat 
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masih belum bisa menerima kehadiran mantan narapidana. Mereka masih 

menganggap bahwa seorang mantan narapidana identik dengan panjang 

tangan dan tetap buruk seperti perbuatannya sebelum masuk penjara. Sikap 

penolakan masyarakat membuat narapidana mengalami kesulitan untuk

kembali ke masyarakat, karena mereka merasa rendah diri, dan tidak 

memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa dia juga manusia yang diciptakan 

untuk bersosialisasi kepada lingkungannya (Gusef, 2011). 

Kemampuan yang harus dimiliki individu dalam keadaan tersebut 

adalah resiliensi. Janas (Kusumaningtyas, 2016) mendefinisikan reliensi 

sebagai suatu kemampuan untuk mengatasi kesulitan, rasa frustasi, ataupun 

permasalahan yang dialami oleh individu. Individu yang resilien akan 

berusaha mengatasi permasalahan dalam hidup, sehingga dapat terbebas dari 

masalah dan mampu beradaptasi terhadap permasalahan tersebut (Dewi dan 

Hendriani, 2014).

Menurut Grotberg (1999) resiliensi adalah kemampuan manusia untuk 

menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. 

Grotberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal magic dan tidak hanya 

ditemui pada orang-orang tertentu saja dan bukan pemberian dari sumber 

yang tidak diketahui. Samuel (Furqon, 2013) mengatakan bahwa resiliensi 

adalah kemampuan individu untuk tetap mampu bertahan dan tetap stabil 

dan sehat secara psikologis setelah melewati peristiwa-peristiwa yang 

traumatis. Resiliensi dapat diartikan untuk menggambarkan bagian positif 

dari perbedaan individual dalam respons seseorang terhadap stres dan 
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keadaan yang merugikan. Meskipun resiliensi merupakan kapasitas 

individual untuk bertahan dalam situasi yang stresfull, namun tidak berarti 

bahwa resiliensi merupakan suatu sifat (traits), melainkan lebih merupakan 

suatu proses (process) (Lestari dan Mariyati, 2015).

Menurut penelitian Riza dan Herdiana (2013), narapidana yang 

memiliki resiliensi yang tinggi digambarkan memiliki rencana yang akan

dilakukan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, meliputi memulai 

hidup baru dengan keluarga dan masyarakat. Di lembaga pemasyarakatan, ia 

mampu menjalani segala aktivitasnya tanpa terbebani, sedangkan 

narapidana dengan resiliensi rendah cenderung stress dan depresi dengan 

segala kegiatan di lembaga pemasyarakatan karena ketidakmampuannya 

dalam beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, subjek dengan usia lebih 

muda mempunyai pengendalian diri dan kemampuan beradaptasi yang lebih 

rendah dibandingkan dengan narapidana dengan usia yang lebih tua.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan berfokus kepada 

mantan narapidana yang masih dalam tahap dewasa awal. Hurlock

(Andranita, 2008) mengatakan individu dewasa awal adalah individu yang 

telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam 

masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal 

merupakan periode penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan baru dan 

harapan-harapan sosial baru. Individu diharapkan dapat menjalankan peran-

peran barunya sebagai suami/istri pencari nafkah, orangtua, yang disisi lain 

dapat mengembangkan sikap, keinginan dan nilai sesuai dengan tujuan yang 



’!
!

baru. Peneliti ingin melihat apakah mereka masih bisa melanjutkan cita-

citanya dengan status mantan narapidana yang didapatnya di usia yang lebih 

muda dan berapa lama proses resiliensi tersebut berlangsung. Penelitian ini 

juga ingin mengetahui apa saja yang dilakukan mantan narapidana dalam

melakukan proses resiliensinya, sehingga masyarakat dapat mengubah 

persepsinya dalam memandang mantan narapidana bahwa mereka masih 

bisa kembali ke masyarakat dan berbuat baik serta mengubah kehidupannya.

1.2! Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana sumber-sumber resiliensi pada mantan 

narapidana?

1.3! Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber 

resiliensi pada mantan narapidana.

1.4! Manfaat Penelitian

1.4.1! Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan 

tambahan pengetahuan khususnya tentang resiliensi bagi 

perkembangan ilmu psikologi.
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1.4.2! Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai dinamika resiliensi pada mantan narapidana di dalam 

masyarakat, sehingga mantan narapida dapat berinteraksi kembali 

dengan masyarakat dan dapat diterima masyarakat. Diharapkan agar 

seorang mantan narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar 

hukum lagi.

1.5! Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang ditemui berkaitan dengan resiliensi dan 

psikologis narapidana yaitu:

1.!Tisha M Smith, “How African-American Ex-offenders 

Successfully Negotiate Their Socially Disorganized Environments 

into Which They are Returned After Incarceration: As Reflected in 

Their Own Word”, Thesis, St. John Fisher College.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman 

kembalinya orang Afrika Amerika ke kota setelah melewati masa 

penjara dan untuk mengembangkan pemahaman tentang proses 

mereka untuk berhasil kembali ke masyarakat. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara 

semi terstruktur kepada 10 pria yang pernah masuk penjara. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa partisipan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa mereka dapat menahan berbagai tekanan saat 
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melewati proses kembali ke masyarakat. Berhasil kembali ke 

masyarakat adalah hal yang mungkin terjadi dan masyarakat juga 

memberikaan bantuan kepada orang yang pernah masuk penjara 

untuk kembali ke komunitas masyarakat.

2.!Muhammad Riza dan Ike Herdiana, “Resiliensi pada Narapidana 

Laki-laki di Lapas Klas I Medaeng”, Jurnal Psikologi Kepribadian 

dan Sosial, Universitas Airlangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dinamika resiliensi 

pada narapidana laki-laki.Metode penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan teknik wawancara dan history questioner

yang diberikan kepada enam orang narapidana. Hasil penelitian ini 

adalah individu yang memiliki resiliensi yang tinggi karena 

adanya support dari orang terdekat, spiritualitas, dan usia. 

Sedangkan lamanya hukuman tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan resiliensi pada narapidana.

3.!Rizky Harier Muiz dan Rr. Indahria Sulistyarini, “Efektivitas 

Terapi Dukungan Kelompok Dalam Meningkatkan Resiliensi Pada 

Remaja Penghuni Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Intervensi 

Psikologi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

terapi dukungan kelompok dalam meningkatkan resiliensi pada 

remaja di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang 

dilakukan menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
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Analisis data kuantitatif menggunakan teknik analisis parametrik 

Anava Campuran untuk melihat perbedaan resiliensi kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah subjek diberikan terapi. 

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya 

perbedaan resiliensi antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol setelah terapi diberikan. Kesimpulan dari penelitian ini 

bahwa terapi dukungan kelompok dapat meningkatkan resiliensi 

remaja di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4.!Rini Gustiana, “Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Resiliensi 

pada Penghuni Lapas di Klas IIA Samarinda”, Skripsi,  

Universitas 17 Agustus 1945.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat 

hubungan kecerdasan emosi dengan resiliensi pada penghuni lapas 

di klas II A Samarinda. Metode penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan subjek penelitian berjumlah 78 subyek 

narapidana. Analisis data menggunakan teknik purposive sampling 

dan bantuan statistik SPSS20 for window. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan 

emosi dengan resiiliensi pada penghuni lapas Kelas IIA 

Samarinda.

5.!Yolla Gusef, “Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana 

Dalam Masyarakat”, Skripsi, Universitas Andalas.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mantan 

narapidana dapat beradaptasi dalam kehidupan masyarakat serta 

pandangan masyarakat terhadap hadirnya mantan narapidana di 

kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan subjek penelitian mantan narapidana yang terpidana diatas 

lima tahun. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setiap mantan 

narapidana beradaptasi dengan masyarakat dengan cara yang 

berbeda-beda, baik dari tindakan kriminal yang pernah mereka 

lakukan dan juga pada daerah atau lingkungan tempat tinggal 

mereka. Mantan narapidana pada kasus pembunuhan berusaha 

untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan bersikap 

yang lebih baik dan sopan atau dengan menunjukan bahwa ia 

benar-benar telah berubah. Pada mantan narapidana kasus 

perampokan, mereka lebih canggung dan sulit mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. Sedangkan mantan narapidana pada 

kasus lakalantas tidak memiliki kesulitan dalam beradaptasi. 

Masyarakat dapat memberikan dukungan untuk hidup lebih baik.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan 

penelitan-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas. Penelitian 

yang dilakukan saat ini berfokus pada bagaimana resiliensi mantan 

narapidana yang sudah keluar dari penjara dan bersih dari urusan hukum.

Subjek pada penelitian yang akan dilaksanakan yaitu mantan narapidana 
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dewasa awal, sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk meraih 

masa depannya. Penelitian ini ingin melihat seberapa besar upaya mantan 

narapidana untuk menghadapi berbagai tekanan yang berasal dari 

lingkungannya, tetap bisa meraih kesuksesan, dan menata kembali 

kehidupannya.


