
HUBUNGAN ANTARA SELF-CONTROL DENGAN PENYESUAIAN 

DIRI NARAPIDANA DI LPKA KLAS 1 BLITAR 

 

Lutfi Laila Rahmawati 

lutfilailarahmawati@gmail.com 

Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Brawijaya Malang 

Abstrak 

 
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 yang telah diklasifikasikan oleh Derlega dan Janda (1981). Menggunakan korelasi product moment 

pearson diperoleh r = -0.503 (p = 0.000, p<0.05, sehingga terdapat hubungan negatif antara self-control 

dengan penyesuaian diri narapidana di LPKA Klas 1 Blitar. Artinya, apabila self-control narapidana 

semakin tinggi maka penyesuaian diri narapidana semakin rendah. Sebaliknya, apabila self-control 

narapidana semakin rendah maka penyesuaian diri narapidana semakin tinggi. 

Kata Kunci: self-control, penyesuaian diri, narapidana. 

 

Abstract 

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 (1981). 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. That is, if the higher self control prisoners, the prisoners the lower adjusment. Conversely, when 

the lower self control prisoners, the prisoners higher adjusment. 

Keywords: self-control, adjustment, prisoners. 
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Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang 

dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik 

oleh wanita ataupun pria yang merugikan 

orang lain (Kartono, 2005). Kriminalitas tidak 

hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, 

tetapi bahkan dilakukan oleh anak-anak. 

Menurut Ahadian & Ridhwan (1999) 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. 

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. 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 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 (Suryani, 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 (Rohman, 2016). 

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. 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, 

2016).  

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. Sama 

halnya dengan masa remaja. Remaja juga 
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mengalami pola emosi yang sama dengan 

masa anak-anak, perbedaannya terletak pada 

rangsangan yang membangkitkan emosi 

khususnya pada pengendalian individu 

terhadap ungkapan emosi mereka.  

Selain perkembangan emosi, anak juga 

mengalami perkembangan secara sosial 

dengan lingkungan sekitarnya. Menurut 

Hurlock (1991), perkembangan sosial yang 

penting pada anak-anak adalah memperoleh 

pengalaman untuk menjadi anggota 

kelompok. 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. Sehingga 

untuk menyesuaikan tujuan dari pola 

sosialisasi dewasa, remaja harus membuat 

banyak penyesuaian baru. 

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 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. Remaja harus 

menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam 

berhubungan yang belum pernah ada dan 

harus menyesuaikan dengan orang dewasa 

diluar lingkungan keluarga (Hurlock, 1991). 

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-

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. 

Ini merupakan mekanisme internal yang 

sangat berpengaruh, yang mengarahkan sikap 

moral anak, sehingga pilihan yang mereka 

ambil tidak hanya aman, tetapi juga bijak 
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(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. Kontrol diri 

memungkinkan remaja untuk berfikir atau 

berperilaku yang lebih terarah, dapat 

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. 

Metode 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif korelasional 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. Data yang 

didapat berupa angka-angka dan analisis 

penelitian menggunakan analisis statistik 

(Sugiyono, 2010). 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. 

Partisipan 

Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Partisipan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah narapidana di LPKA 

Klas 1 Blitar adalah remaja yang berusia 11-

18 tahun dan telah menjalani masa hukuman 

di LPKA Klas 1 Blitar minimal 2 bulan 

sebanyak 66 subjek. 

Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 skala yaitu 

self-control dan penyesuaian diri. Skala self-

control disusun oleh peneliti sendiri yang 

menurunkan konsep teori menurut Tangney, 

Baumister, dan Boone (2004) dengan jumlah 

item sebanyak 20 item. Aspek-aspek dari self-

control adalah self-discipline, 

deliberate/nonimplusive, healthy habits, work 

ethic, reliability. Reliabilitas skala self-

control pada penelitian ini sebesar 0,896. 

Skala penyesuaian diri di modifikasi dari 

skala Amandari (2014) dengan menurunkan 

konsep dari Derlega & Janda (1981) dengan 

jumlah item sebanyak 29 item. Aspek-aspek 

dari penyesuaian diri adalah perception of 

reality, living with the past and the future, 

meaningful work, social relationship, 

emotional experience, the self. Reliabilitas 

skala penyesuaian diri pada penelitian ini 

sebesar 0,905. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini 

adalah product moment pearson. 
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Hasil 

Uji Asumsi 

Hasil uji normalitas pada variabel self-

control sebesar 0.630 dan pada variabel 

penyesuaian diri sebesar 0.472 dimana nilai 

kedua variabel tersebut 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. 

Hasil uji linearitas pada variabel self- 

control dan variabel penyesuaian diri yaitu 

signifikansi sebesar 0,450. Sehingga dapat 

diartikan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 

0.05 (0.450 > 0.05), artinya hubungan antara 

variabel self-control dengan penyesuaian diri 

adalah linear 

Uji Hipotesis 

 
Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian ini didapatkan hasil nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0.05) 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. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi 

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. 

 

Diskusi 

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 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 dengan prosentase 

sebesar (68.18%). Hal ini didukung oleh 

pernyataan Syahfa’at (2015) dalam penelitian 

sebelumnya bahwa terdapat linearitas antara 

self-control dengan penyesuaian. Artinya 

ketika self-control tinggi maka penyesuaian 

Variabel Nilai 

Pearson 

Nilai 

Signifikan 

(p) 

Keterangan 

Self-Control 

dan 

Penyesuaian 

Diri 

-0.503 0.000 Signifikan 
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tinggi sama halnya ketika self-control sedang 

maka penyesuaian diri sedang pula. 

 Scheneiders (Ali & Asrori, 2011) juga 

menjelaskan bahwa self-control adalah salah 

satu aspek pendukung untuk keberhasilan 

penyesuaian diri dimana self-control dapat 

membuat ketenangan kepada individu ketika 

menghadapi sebuah situasi tertentu secara 

cermat. Self-control yang tinggi memiliki 

keterkaitan dengan penyesuaian diri yang 

lebih baik (diantaranya berkurangnya 

psikopatologi, 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 

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. 

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. 
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