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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Untuk mendeskripsikan problem dan konflik yang dialami remaja delinkuen, dalam 

hal ini remaja yang tercatat sebagai narapidana/anak binaan LP Anak Klas IIA Martapura, 

penulis melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara serta menganalisis hal-hal 

yang menjadi latar belakang perilaku delinkuen remaja yang mengakibatkan mereka sampai 

berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, yakni mengapa anak berperilaku delinkuen 

dan krisis yang mereka alami sebagai remaja yang sedang mencari identitas. 

 Bab ini berisi penyajian data penelitian dan analisis untuk masing-masing partisipan. 

Data dan analisis penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tentang pengalaman masing-

masing partisipan melakukan perilaku-perilaku delinkuen dan apa yang menjadi latar 

belakang mereka berperilaku delinkuen. Ada 5 partisipan yang di observasi dan di 

wawancarai, dimana mereka dipilih secara subjektif  oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan 

agar dapat dengan maksimal membantu kelancaran jalannya penelitian yang peneliti lakukan.  

Masing-masing dari partisipan mewakili tiap kategori tindak kriminal yang tercatat saat itu di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak klas IIA Martapura. 

A. Deskripsi Partisipan 

Tabel 3.1Data Partisipan 

No. Inisial Umur L/

P 

Tindak Kriminal Perilaku delinkuen 

lainnya 

1. P1 17 tahun L Jambret Minum-minuman keras, 
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narkoba, merokok, bolos 

sekolah. 

2. P2 15 tahun P Narkoba Merokok, Dugem. 

3. P3 15 tahun L Curanmor Minum-minuman keras, 

merokok, melawan orang 

tua. 

4. P4 17 tahun L Pemerkosaan Minum-minuman keras, 

narkoba, merokok, 

berkelahi, bolos sekolah. 

5. P5 18 tahun L Pembunuhan Minum-minuman keras, 

merokok, Berkelahi.  

 

1. Partisipan Penelitian 1 

a. Gambaran Umum Partisipan 1 

Identitas 

Nama/inisial  : P1 

Umur   : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Partisipan pertama adalah seorang laki-laki  berusia 18 tahun yang berstatus 

narapidana anak karena kasus penjambretan. Berasal dari keluarga dengan status 

ekonomi rendah, dimana ayah dan ibunya mencari nafkah dengan mengumpulkan 

barang-barang bekas (pemulung) dan dengan satu pekerjaan tambahan ayahnya 

menjadi penjaga malam. 
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Lahir sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, saudara sulungnya adalah 

seorang laki-laki yang jalan kehidupanya berakhir tragis yaitu mati terbunuh dalam 

sebuah perkelahian, dan saudara perempuannya yang menikah di usia muda yaitu usia 

16 tahun setelah menikah meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah 

mengirimkan kabar.  

Sebelum menjadi narapidana P1 terdaftar sebagai murid sekolah menengah 

atas dan duduk di kelas 2. 

Menurut pengakuan dari partisipan sendiri tindakan-tindakan delinkuen yang 

pernah dilakukannya antara lain yaitu minum-minuman keras, menggunakan narkoba, 

merokok, membolos dari sekolah, dan menjambret. Selama berada di dalam LPA, P1 

hanya mengikuti kegiatan keagamaan, seperti sholat dan mengaji. Untuk mengisi 

waktunya selama berada di LPA, P1 juga sering bermain bola dimana bermain bola 

merupakan salah satu hobinya. 

 

b. Laporan Observasi Partisispan 1 

Ini adalah wawancara pertama, dengan partisipan pertama (P1). Petugas LPA 

memberikan tempat untuk diadakanya wawancara berlangsung yaitu di sebuah 

ruangan berukuran kira-kira 3X5 meter, di dalamnya terdapat 2 bangku  kayu yang 

saling berhadapan dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja kayu yang terlihat 

berdebu. Di satu sisi ruangan -yang berhadapan dengan pintu- terdapat kaca tembus 

pandang yang memungkinkan peneliti melihat kearah sel-sel tahanan anak-anak. 

Kegiatan direncanakan pukul 11.00 wita, namun setelah panggilan pertama partisipan 

baru datang 15 menit kemudian itupun setelah dipanggil untuk yang kedua 
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kalinya.Partisipan memasuki ruangan dan langsung duduk. Suara gaduh terdengar di 

luar ruangan, beberapa narapidana anak yang lain yang tidak termasuk partisipan 

penelitian mencoba mengintip dari jendela kecil yang terdapat di sebelah pintu, 

akhirnya agar tidak menggangu jalannya wawancara peneliti menutup tirai jendela 

tersebut.   

 P1 adalah seorang anak laki-laki berperawakan tinggi kurus. Berambut lurus 

yang dibiarkan agak sedikit panjang sehingga bagian depan rambut menutup sebagian 

daerah matanya, berkulit bersih, dengan suara berat, berpakaian rapi dan bersih. 

Percakapan peneliti dengan P1 berlangsung kurang lebih 72 menit. Selama 

proses tersebut berlangsung, dalam kurun waktu 20 menit pertama, beberapa kali 

percakapan kami terhenti karena ada beberapa napi anak yang masuk ke dalam 

ruangan dengan alasan meminjam dan mengembalikan buku. Terganggu dengan hal 

tersebut peneliti melaporkan keadaan itu pada sipir penjara yang menjadi pendamping 

peneliti selama melakukan penelitian di LPA.Sipir tersebut mengambil tindakan 

dengan melarang anak-anak napi lainnya berada di sekitar ruangan.Setelah penertiban 

tersebut suasana mulai lebih tenang. 

Selama awal percakapan, P1 terlihat sering merubah posisi duduknya 

(gelisah). P1 hanya mengangguk saat peneliti bertanya, P1 tidak sama sekalipun 

melihat kearah peneliti. P1 malah bertanya tentang alat perekam yang peneliti 

gunakan, peneliti mencoba menjelaskan soal alat perekam dan P1 bisa menerima kalo 

percakapan kami nantinya akan terekam untuk mempermudah peneliti dalam 

mendokumentasikan hasil wawancara, dan peneliti mencari pembicaraan lain di luar 

kepentingan wawancara, untuk membuat partisipan lebih santai. Dan akhirnya setelah 



85 
 

beberapa pembicaraan ringan dan bercanda, P1 akhirnya mengaku siap untuk 

wawancara. 

Selama wawancara berlangsung, secara kata-kata P1  sesekali menunjukan 

emosi yang dirasakannya, namun dalam beberapa kali kesempatan, P1 dengan nada 

suara, gerak tubuh, tatapan mata dan helaan nafas menunjukan emosi yang di 

rasakannya saat menjawab pertanyaan dari peneliti. Jika pada awalnya P1  menutup 

diri dari peneliti, namun saat wawancara berlangsung P1 menunjukan 

keantusiasannya.  

Adapun beberapa hal yang peneliti dapat saat berlangsungnya wawancara dan 

dapat dimasukkan sebagai bagian dari observasi ialah bahwa pada saat peneliti 

bertanya tentang kakak dari partisipan yang meninggal dunia karena terbunuh,  sesaat 

setelah P1 mendengar pertanyaan dari peneliti P1 memalingkan badan dan wajahnya 

dan menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan peneliti dengan suara datar 

namun bergetar. Sedangkan saat P1 menjelaskan tentang keberadaan kakak 

perempuannya P1 tersenyum sinis. 

P1 menjelaskan dengan detail dan dengan suara tegas menjelaskan proses 

terbunuhnya kakak tertuanya. Dan saat peneliti bertanya tentang perasaan P1, P1 

menjawab dengan suara lebih lemah dan matanya berkaca-kaca namun tidak sampai 

menangis. 

Hal menarik yang dapat peneliti amati selanjutnya yaitu di saat peneliti 

bertanya tentang hubungan yang terjadi antara P1 dan kedua orang tuanya, P1 selalu 

menjawab semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika dalam kesempatan membahas 

permasalahan yang lain namun peneliti meminta P1 memberikan jawaban kira-kira 
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bagaimana orang tua P1 menanggapi masalahnya, P1 selalu menjawab tertunduk, dan 

mengusap-usap hidungnya. 

Berbeda halnya saat peneliti meminta P1 menjelaskan tentang kronologi 

tindakan kriminal dan tertangkapnya dirinya, P1 sangat bersemangat, kata-katanya 

tegas, P1 tersenyum, dan sesekali memainkan rambutnya. 

Ketika peneliti bertanya tentang perasaan P1 setelah tertangkap dan masuk 

LPA, P1 menjawab menyesal, namun dia tersenyum. 

Pada bagian P1 menjelaskan tentang keinginannya setelah keluar dari LPA, 

jelas terlihat P1 kebingungan, P1 terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya, 

melihat  ke arah lain namun akhirnya P1 mencoba menjawab pertanyaan dari peneliti, 

dan P1 selalu tertawa ketika mengingat dengan menceritakan kembali apa yang 

dikatakan teman-temannya tentang dirinya yang mudah terpengaruh. 

 

c. Analisis Verbatim Partisipan 1 

Makna Verbatim dan Lokasi 

Perasaan sedih yang sangat dalam  

karena kematian orang yang di sayang. 

Sakit hati, kaka saya mati.  (P1W1 18). 

Sudah nggak punya kaka lagi sekarang, padahal saya 

sayang sekali sama kaka. (P1W1 18-19). 

Bagi P Keberadaan kakak pertama  

sangat berarti. 

Kaka sering ngajak jalan-jalan, ngasih saya uang, dan 

sering ngomongin saya. (P1W1 21). 

P jarang berkumpul dengan orangtuanya Nggak pernah ada di rumah … siang Cuma sama mama, 

bapa kerja, (P1W1 34). 

Kalo malam setelah waktu isya, saya yang pergi jalan … 

(P1W1 34-35). 

P merasa enggan berkomunikasi dengan Akunya aja yang malas … nggak enak rasanya kalo cerita 
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orangtua karena diabaikan. yang rahasia gitu. (P1W1 39). 

Lagi pula kalo cerita ama orang tua, paling Cuma di 

komentari “iya..iya ..” saja. (P1W1 41-42). 

P lebih nyaman berkomunikasi dengan 

teman. 

Nggak ah … paling juga kadang kalo saya cerita ama 

teman saja. (P1W1 41). 

Bosan di rumah tapi kan kalo di rumah paling saya tidur, nggak ngapa-

ngapain juga, (P1W1 44). 

Lebih senang berkumpul dengan teman-

teman. 

tapi kalo ama teman kan bisa cerita-cerita, bisa nyanyi-

nyayi, main gitar … rame-rame an lah .. (P1W1 45). 

Memiliki masalah dengan perasaan, dan 

keuangan. 

Bisalah masalah kehidupan, masalah hati, masalah 

kantong, tapi ya sudah takdirnya begini. 

(P1W1 48-49). 

Meringgankan masalah yang di rasakan 

dengan berkumpul dengan teman. 

paling ya rame-rame ama teman, berkumpul ama teman. 

(P1W1 51). 

P merasa tidak dipedulikan oleh orang 

tuanya 

nggak pernah sama sekali … 

Hahahahah, udah males kali ka … atau ga peduli. 

(P1W1 53&55). 

Tidak ada komunikasi dengan orang tua. Ya gtu, paling kalo di rumah Cuma diam-diaman saja .. 

(P1W1 57). 

Nggak tau juga (ekspresi binggung) tapi sering kok di 

rumah. 

(P1W1 62). 

P merasa uang dari orangtua tidak bisa 

mencukupi kebutuhannya. 

Nggak menentu, kalo saya minta sering dikasih 10 ribu, 

ada saatnya di kasih 20 ribu, ada juga yang di bilang ga 

punya uang. (P1W1 73). 

Nggak ada cukup-cukupnya. (P1W1 76). 
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P berinisiatif untuk mencari uang sendiri 

untuk memenuhi kebutuhannya 

Ya, cari-cari uang sendiri. (P1W1 78). 

Hihihihihihi, ya begitu lah ka … udah tahu juga … 

(P1W1 80). 

P ikut menjambret karena terpengaruh 

bujukan teman-temannya. 

Terpengaruh orang aku ka … ikut-ikutan. Di ajakin orang, 

kalo mau operasi aku di jemput buat jadi joki 

(P1W1 82-83). 

P mendapatkan pengakuan akan 

kemahirannya dalam mengendarai 

motor. 

Nggak tahu juga, tiba-tiba datang lalu aku di ajak. Bawa 

motor ya … jago sich, hehehehehe … kalo nggak, ya 

nggak mungkin di ajak. 

(P1W1 89-90). 

Minum minuman keras membuat P tidak 

takut melakukan kejahatan. 

Ya gitu dech … takut sich, tapi katanya nggak akan apa-

apa. Lagipula udah nggak ada lagi perasaan takut setelah 

minum. 

(P1W1 110-111). 

Kalo nggak mabuk dulu nggak bakalan punya nyali ka.  

(P1W1 115). 

P ingin mencoba merasakan pengalaman 

baru dari teman-temannya yang berusia 

lebih tua yang sudah berpengalaman 

dalam hal menjambret. 

Hihihihihi Iya, ikut-ikutan aja, mau ngerasain … kan yang 

ajak mereka berpengalaman semua. (P1W1 118). 

Mereka lebih tua, sekitar umur 20 an keatas lah. Kalo 

seringnya, ya mungkin, saya juga tidak terlalu tahu, yang 

tahunya Cuma saat saya ikut itu saja. 

(P1W1 121-122). 

P merasa bahwa orangtua tidak banyak 

mengetahui apa yang dia perbuat 

Kalo soal minum-minum mungkin tahu, tapi kalo 

menjambret mungkin nggak tahu. 

(P1W1 126). 

Komunikasi P dengan orangtua hanya 

terbatas pada diberi nasehat. 

Ya karena emang mereka nggak pernah juga ngomong. 

Paling sering Cuma bilang “ ingat-ingat tahan diri” 

katanya, Cuma itu. 
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(P1W1 128-129). 

Kesedihan/ kekecewaan orang tua 

karena P tidak menghiraukan nasehat 

mereka. 

Mama Cuma bisa menangis, bapa Cuma bilang 

eemmmmmhhhh, kata bapa, “sudah ku bilangin kan”, tapi 

akunya aja yang ga pernah mau dengar. (tertunduk) 

(P1W1 142-143). 

Tidak ada reaksi negatif dari lingkungan 

terhadap perilaku delinkuen P karena 

lingkungan juga melakukan 

penyimpangan perilaku yang sama. 

Nggak apa-apa, sudah tahu kok mereka … 

(P1W1 145). 

Kan sering mereka liat aku badung, kumpul ama teman 

mabuk-mabukan, jadi mereka paling nggak kaget lagi. 

(P1W1 147-148). 

Nggak pernah,  sama kok semua. 

(P1W1 150). 

Orang tua memberikan nasehat untuk P 

selama di dalam LPA. 

Ya gitu dech, paling bilang “baik-baik aja  di dalam sini, 

katanya, supaya cepat keluar. 

(P1W1 154). 

Di LPA, P mendapatkan kunjungan dan 

nasehat dari teman-temannya. 

Pernah sekali saja … 

(P1W1 156). 

“Hati-hati” katanyaa … jangan terpengaruh yang lain, 

soalnya kan biasanya kalo orang keluar penjara itu jadi 

tambah Bengal karena teman-teman di dalam (LP) orang 

rusak semua, kan saya mudah terpengaruh jadi kata teman-

teman nggak udah terlalu berteman. 

(P1W1 161-163). 

P merasa dirinya bodoh dalam bidang 

pendidikan. 

Nggak ka, aku paling bodooh,  aku pernah dua kali nggak 

naik kelas. 

(P1W1 169). 

Malas belajar, masuk sekolah aja jarang, apalagi belajar. 

(P1W1 171). 
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P tidak dapat mengikuti kegiatan belajar 

di sekolah dengan baik. 

Kepikiran sich, tapi nggak sampai ke sana masih otak ku. 

(P1W1 175). 

Nggak tahu juga saya, malas aja … udah nggak bisa masuk 

dalam otak. 

(P1W1 177). 

P merasa rendah diri karena berada di 

dalam LPA. 

Heheheheh …. Dulu ada, tapi udah putus. Dia malu punya 

pacar napi. (P1W1 179) 

Nggak juga, tapi ya aku tahu aja, cewe mana yang mau 

pacaran sama napi 

(P1W1 183). 

P tidak merasa yakin untuk melanjutkan 

pendidikannya karena merasa pesimis 

akan masa depannya setelah keluar dari 

LPA. 

Nggak, malas saya … sama saja, Cuma paket C. 

(P1W1 187). 

Bakalan sama saja susah cari kerja, kalo sudah bekas dari 

sini … (P1W1 189). 

P merasa jera untuk ikut menjambret 

lagi. 

 

Nggak, aku jera … 

(P1W1 211). 

Pastinya, rusak hidup … 

(P1W1 213). 

P sadar bahwa dirinya mudah 

terpenngaruh orang lain. 

Hahahahha, iya. . terpengaruh terus (sambil garuk-garuk 

kepala) 

(P1W1 219). 

 

Setelah melakukan tahap memberikan makna pada hasil wawancara, selanjutnya 

peneliti melakukan tahapan berikutnya, yaitu melakukan proses kategorisasi yang mana 

melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data partisipan pertama: 
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d. Kategori Partisipan 1: 

1. Perasaan sedih karena kehilangan rang yang disayangi 

2. Tidak ada waktu berkumpul untuk berkomunikasi dengan orang tua 

3. Perasaan kecewa karena diabaikan orangtua 

4. Merasa lebih nyaman berkumpul bersama teman di luar rumah 

5. Memiliki masalah dengan keuangan 

6. Mendapatkan perhatian dan pengaruh yang besar dari teman-teman 

7. Merasa bangga karena kemampuannya diakui orang lain. 

8. Minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. 

9. Perasaan penasaran ingin merasakan pengalaman yang baru. 

10. Penyesalan orang tua atas perilaku delinkuen partisipan 

11. Tidak ada tanggapan dari warga/tetangga lingkungan tempat tinggal terhadap 

penangkapan dan perilaku delinkuen partisipan. 

12. Masalah di bidang pendidikan 

13. Konflik dalam diri partisipan 

14. Perasaan menyesal dan jera 

Berdasarkan kategori-kategori yang telah ada, maka langkah selanjutnya adalah 

merekonstruksi kategori-kategori tersebut ke dalam sebuah narasi. 

 

e. Analisis Partisipan 1 

P1adalah anak laki-laki yang terpaksa harus menghabiskan sebagain masa 

remajanya menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak karena 

tindakan melanggar hukum yang dilakukannya yaitu menjambret. 
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P1, anak bungsu dari 3 bersaudara ini memiliki pengalaman yang kurang baik 

dengan jalan hidupnya, di awali saat P1 berusia 9 tahun, kakak pertamanya terbunuh 

dalam sebuah perkelahian, dan kakak kedua yang setelah menikah pergi 

meninggalkan keluarga tanpa memberikan kabar. Dengan meninggalnya kakak 

pertama P1, membuat P1 sangat merasa sedih dan sangat kehilangan.Sosok kakak 

pertama yang dirasa sebagai memberi nafkah, dan yang sering memberikan nasehat 

dirasa telah hilang. Bagi P1 keberadaan kakaknya sangat berarti melebihi kedua  

orang tuanya.  Selanjutnya kepergian kakak kedua yang tanpa kabar membuat P1 

merasa diabaikan, tidak dipedulikan, perasaan sedih karena kehilangan saudara-

saudara kandung membuat P1 sangat sedih dan juga marah. 

P1 tidak memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan orang 

tuanya.Kesibukan ayahnya yang bekerja di siang hari sebagai pemulung barang 

bekas, dan di malam hari sebagai petugas penjaga keamanan lingkungan, membuat 

P1 tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan ayahnya.Sedangkan ibunya 

yang membantu pekerjaan ayahnya dengan memilah-milah hasil memulung yang 

walaupun perkerjaan itu di kerjakan dirumah namun tetap saja tidak memberikan 

kesempatan P1 untuk berkomunikasi dengan ibunya.Selain tidak adanya waktu untuk 

berkomunikasi dengan orang tua, P1 sendiri merasa segan atau malas untuk 

berkomuikasi dengan orang tuanya. Keengganan untuk berkomunikasi dengan orang 

tuanya di rasakan P1 karena selama berbincang atau menceritakan sesuatu tanggapan 

yang di berikan orang tuanya hanya biasa-biasa saja, dengan cukup mengangguk atau 

hanya menanggapi dengan kata “iya…iya” hal itu membuat P1 merasa kecewa 
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dengan orang tuanya, dan sikap orang tuanya yang seperti itu di maknai P1 sebagai 

sikap ketidak pedulian orang tua terhadap dirinya, P1 merasa diabaikan.  

Selain masalah komunikasi yang kurang baik, masalah keuangan juga 

membuat P1 merasa kecewa dengan orang tuanya, karena uang yang diberikan orang 

tua untuk memenuhi kebutuhannya dirasa sangat kurang, dan karena itu untuk 

memenuhi kebutuhannya P1 berusaha mencari jalan sendiri yang salah satunya adalah 

dengan cara menjambret. 

Tidak adanya komunikasi dan hubungan yang baik antara P1 dengan orang 

tuanya membuat P1 lebih senang menghabiskan waktunya di luar rumah, berkumpul 

bersama teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya.Berkumpul bersama 

teman-teman, P1 melakukan beberapa kegiatan yang dianggapnya bisa membuatnya 

lebih tenang.P1 lebih merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, 

baik komunikasi ringan seperti berbincang-bincang sampai kepada membicarakan hal 

pribadi ataupun masalah-masalah yang sering di alaminya, kegiatan berkumpul 

bersama teman juga dinaknai P1 sebagai kegiatan untuk menghilangkan stress, atau 

hanya sekedar bersenang-senang. Beberapa kegiatan tersebut adalah dengan bermain 

gitar, bernyanyi, minum-minuman keras, merokok, sampai menggunakan narkoba. 

Dalam melakukan kegiatannya tersebut P1 tidak merasa takut atau terancam 

akan mendapat sanksi sosial karena bagi lingkungan tempat tinggal P1 hal tersebut 

merupakan hal yang wajar dilakukan. Lingkungan tempat tinggal P1 merupakan salah 

satu lingkungan padat penduduk di tepian sungai yang mayoritas bahkan bisa di 

bilang seluruh penduduknya berstatus sosial ekonomi rendah. Dan karena hal itu pula, 

saat P1 tertangkap sampai akhirnya masuk ke dalam LPA karena  kasus penjambretan 
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masyarakat lingkungan tempat tinggal P1 tidak terlalu bereaksi negatif karena 

menurut P1 perilaku delinkuen yang dilakukannya tersebut bagi lingkungannya 

merupakan hal biasa terjadi.  

P1 pertama kali ikut menjambret pada saat dia duduk di kelas 1 SMA, 

pengaruh yang sangat besar dari teman temannya membuat P1 mau ikut melakukan 

kegiatan yang secara sadar di akui P1 membuatnya takut, namun pengaruh minuman 

keras dan rasa percaya kepada teman-temannya  yang berusia lebih tua dan sudah 

berpengalaman dalam hal menjambret membuat P1 “bernyali” dan akhirnya berani 

ikut kegiatan melanggar hukum tersebut. Awal mula P1 ikut terlibat dalam kegiatan 

penjambretan yang dilakukan oleh teman-temannya yang diakui P1 baru saja di 

kenalnya adalah karena teman-temannya mengakui kemahiran P1 dalam 

menggendarai sepeda motor sehingga dia di percaya sebagai “joki” (yang 

mengendarai sepeda motor) dalam operasi penjambretan. Pengakuan dari teman-

temannya terhadap kemahirannya mengendarai sepeda motor di rasa P1 membuatnya 

bangga, dan dengan rasa penasaran yang sangat besar untuk bisa merasakan sebuah 

pengalaman yang baru. Gabungan dari kedua perasaan ini yaitu bangga dan penasaran 

membuat P1 mantab memutuskan untuk ikut menjambret, dan setelah itu hasil yang 

dirasakan bisa memberikan pemasukan materi baginya memenuhi kebutuhannya, 

membuat P1 terus melakukan hal tersebut, sampai akhirnya kegiatan P1 tersebut 

tertangkap polisi. 

Proses penangkapan P1 terjadi beberapa saat setelah melakukan 

penjambretan, P1 di tangkap di rumahnya dan dibawa ke tahanan. P1 pasrah 

menerima bahwa dirinya tertangkap dan akan menjalani hukuman, karena P1 sadar 
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dan tahu bahwa dia sudah melanggar hukum. Menyaksikan penangkapan tersebut ibu 

P1 hanya bisa sedih dan mengangis, dan ayahnya menggutakaran kekecewaanya 

karena P1 selama itu tidak pernah mendengarkan nasehat orang tuanya.Kekecewaan 

dari orang tuanya membuat P1 sedih dan hanya bisa menanggapi kekecewaan itu 

dengan tertunduk. 

Selama berada di dalam LPA, P1 hanya mengikuti kegitan mengaji, walaupun 

ada kegiatan pendidikan yang di selenggarakan pihak LPA namun P1 enggan 

mengikuti kegiatan paket C yang di peruntukan bagi tahanan anak yang saat 

tertangkap duduk di bangku sekolah menengah atas. Keengganan P1 mengikuti 

kegiatan pendidikan karena selama sekolah  sebelum dia tertangkap pun P1 memang 

sudah merasa malas untuk sekolah karena baginya pelajaran yang di berikan di 

sekolah tidak bisa dia mengerti, dan jika memang sudah merasa malas untuk sekolah 

P1 akan membolos, dan diakui P1 sendiri bahwa selama ini dia lebih banyak 

membolos dari pada masuk sekolah dan mengikuti pelajaran. Walaupun P1 

menyadari bahwa masa depannya akan sangat tergantung pada pendidikan, namun P1 

tidak bisa memfokuskan dirinya pada hal itu.  

Selain itu bagi P1 sebagai mantan narapidana LPA tetap saja akan menjadi sulit 

baginya untuk mendapatkan pekerjaan, rasa rendah diri juga di rasakan P1 bahwa 

dirinya sebagai narapidana tidak akan bisa di nilai baik hal itu dibuktikannya bahwa 

dia harus putus dengan pacarnya karena sang pacar merasa malu menjalin hubungan 

dengan narapidana.  

Menjalani masa tahanan di dalam LPA tidak lantas membuat P1 terbuang, P1 masih 

mendapatkan perhatian dari teman-temannya yang datang ke LPA untuk 
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mengunjunginya, melihat keadaannya dan juga memberikan nasehat agar P1 bisa 

menjalani masa tahanannya dengan baik dan tidak terpengaruh dengan tahanan yang 

lain karena teman-teman P1 mengerti benar bahwa P1 akan sangat mudah 

terpengaruh oleh orang lain dan mereka tidak ingin P1 menjadi semakin buruk.  

Selain mendapatkan kunjungan dari teman-temannya P1 juga rutin di kunjungi orang 

tuanya, yang datang membawakan makanan dan memberikan nasehat untuk bisa 

menjalani masa hukuman dengan baik agar bisa cepat bebas. 

Selama berada di dalam LPA P1 masih sulit merencanakan masa depannya 

setelah keluar dari LPA, yang jelas P1 merasa menyesal karena perbuatannya dan 

merasa jera untuk kembali ikut menjambret bagi P1 tindakannya menjambret adalah 

sebuah kesalahan yang telah merusak hidupnya, namun P1 sadar betul dengan 

keadaannya yang mudahterpengaruh sehingga baginya akan sulit sekali untuk 

menolak agar tidak lagi mengkonsumsi minuman keras dan kembali menggunakan 

narkoba. 

 

2. Partisipan  Penelitian 2 

a. Gambaran Umum Partisipan 2 

Identitas 

Nama/Inisial  : P2 

Umur  : 15 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Partisipan Kedua adalah seorang anak perempuan berusia 15 tahun.Anak 

kedua dari empat bersaudara, terlahir di keluarga dengan status sosial ekonomi 
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tinggi.Ayahnya bekerja di salah satu perusahaan swasta pertambangan, ibunya 

adalah seorang ibu rumah tangga. Karena perkerjaan, ayah dan ibu P2 hidup 

terpisah, salah satu alasan ayahnya bekerja di kota lain adalah karena pertengkaran 

yang pernah terjadi diantara P2 dan ayahnya. Secara materi P2 tidak mengalami 

kekurangan, ia menerima uang saku dari ayahnya 500 ribu rupiah per minggu, dan 

P2 juga dengan mudah bisa mendapatkan uang tambahan bila ia memintanya dari 

ayahnya. 

Waktu kecil P2 pernah hidup terpisah dengan kedua orang tuanya dan 

saudaranya, P2 tinggal bersama neneknya (ibu dari ayahnya), dan karena P2 

merupakan satu-satunya cucu perempuan dalam keluarga, maka neneknya sangat 

memanjakan P2. Karena ayah P2 hanya pulang satu kali dalam sebulan, 

intensitas komunikasi P2 dengan ayahnya sangat kurang. Tidak hanya itu P2 yang 

merasa lebih asik berada di luar rumah, tidak memiliki komunikasi yang baik 

dengan ibu dan ketiga saudaranya yang lain, walaupun mereka tinggal dalam satu 

rumah, kecuali kakak pertamanya yang tinggal terpisah dengan P2 karena bekerja 

di kota yang lain. P2 pertama kali menggunakan narkoba dan mengenal dunia 

malam (dugem) sejak duduk di bangku kelas 1 SMA, adapun jenis narkoba yang 

digunakan P2 adalah sabu-sabu dan inek. Sejak menggunakan narkoba P2  juga 

mulai merokok. P2 mengenal dunia malam dan narkoba pertama kali dari kakak 

kelasnya di sekolah, setelah itu di dukung oleh salah satu kaka 

sepupunya.Intensitas P2 mengkonsumsi narkoba menjadi lebih sering karena P2 

sempat menjalin hubungan dengan anak bandar narkoba. Sebelum tertangkap P2 
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terdaftar sebagai siswi kelas 2 Salah satu SMU swasta di kotanya namun 

sebelumnya P2 pernah pindah sekolah. 

b. Laporan Observasi Partisipan 2 

Wawancara kali ini adalah dengan salah satu narapidana anak perempuan 

P2 adalah anak perempuan dan satu-satunya partisipan perempuan dalam 

penelitian ini. Wawancara dilakukan  di LP blok prempuan, perlu diketahui bahwa 

di blok perempuan ini, narapidana perempuan dewasa dan anak digabung, yang 

membedakan mereka hanyalah sel narapidana perempuan dewasa dan anak 

terpisah. Wawancara berlangsung di salah satu ruang kantor yang tidak digunakan, 

di dalamnya terdapat 4 buah kursi yang disusun saling berhadapan dan dipisahkan 

oleh meja. Pada sisi luar berhadapan dengan pintu adalah sebuah jendela kaca 

besar yang apabila kita melihat keluar dapat langsung terlihat mushola khusus 

narapidana perempuan dan dapat melihat aktivitas narapidana perempuan yang 

memang ada di sekitar mushola.Selama wawancara berlangsung.  

 P2 adalah anak perempuan yang manis, wajahnya cantik, dan selalu 

tersenyum. Kulitnya putih, rambutnya panjang sebahu, nada suaranya lembut 

dengan gaya bicara manja. Selama wawancara berlangsung dari awal sampai 

selesai P2 selalu riang, dia bercerita dengan bersemangat dan tertawa lepas. 

 Pada saat menceritakan perjalan kehidupannya P2 bercerita dengan antusias  

dan bersemangat namun kadang agak malu-malu, dia tersenyum tersipu-sipu. 

Selama pembicaraan berlangsung P2 menatap langsung mata peneliti dan bahkan 

tidak pernah menundukkan kepala atau menoleh kearah lain.   

 P3 berbicara dengan suara sangat lemah, mengkerutkan dahi dan sesekali 
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menggigit kuku jari tangannya pada saat peneliti bertanya tentang bagaimana 

reaksi orangtuanya saat mengetahui bahwa dirinya tertangkap dan ditahan karena 

mengunakan narkoba.  Reaksi yang sama juga terjadi saat P2 bercerita tentang 

pertengakarannya dengan ayahnya.      

 Hal ini berbeda pasa saat P2 dengan nada suara tinggi  dan tersenyum sinis 

menceritakan bagaimana ibu dari mantan pacarnya menyebut dirinya cantik 

sebagai alasan untuk mengingatkan P2 agar tidak mau lagi menjalin hubungan 

dengan mantan pacarnya. 

Di tengah-tengah pembicaraan kami, P2 meminta ijin secara mendadak 

untuk berbicara dengan teman satu selnya yang kebetulan lewat di balik jendela 

kaca, untuk meminta bantuan agar dibelikan rokok.Setelah itu P2 meminta maaf 

karena memutus pembicaraan. 

Pada saat ditanyakan tentang apa yang akan P2 lakukan setelah bebas, P2 

terlihat agak hati-hati untuk menjawab, tidak seperti sebelumnya dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti, P2 dengan segera menjawab karena dia tahu apa yang 

akan dia katakan, pada kesempatan ini P2 terlihat berpikir dan dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti P2 lebih banyak menjawab dengan jawaban yang sama 

berulang kali yaitu “terserah mama saja” atau “kata mama nanti …” 

Di saat terakhir dari perbincangan kami, salah satu sipir LP blok Perempuan 

masuk dan ikut berbincang, awalnya peneliti berpikir jika P2 akan enggan 

berbicara namun ternyata tidak demikin, P2 tetap dengan penuh semangat dan 

bertingkah manja seperti sebelumnya dan berbicara penuh semangat menjawab 
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beberapa pertanyaan penutup.  P2 pun dengan tingkah manjanya bercanda dan 

bergelayut di tangan sipir tersebut. 

c. Analisis Verbatim Partisipan 2 

Makna Verbatim dan Lokasi 

P tertangkap saat menggunakan narkoba 

bersama teman-temannya. 

Kan itu kumpul sama teman-teman, dari hari jumat 

itu sudah dugem kebanjar nah d situ dede  beli inek, 

(P2W2 25). 

P diberikan kebebasan oleh orangtuanya 

untuk tidak pulang ke rumah. 

di tanyai sama mama, “mau ke mana de?” Trus dede 

bilang mau jalan, mama tanya “pulang ga?” dede 

bilang ga tau, “yang bener aja ni, supaya kalau  

pulang nggak di kunci pintunya” kata mama… dede 

bilang nggak pulang. Trus mama bilang “minggu 

pagi pulang ya!” iya dede bilang, tapi udah rame 

ngumpul sama teman lupa pulang sampai malam 

senin itu akhirnya tertangkap … (P2W2 26-30). 

 

Orangtua baru mengetahui kalau P 

tertangkap setelah 3 hari. 

Awalnya itu 3 hari dede di polsek itu mama papa 

nggak tau, trus papa baca koran lalu terlpon mama, 

“ma, dede ada di rumah?” kata papa, “nggak ada 

sudah 3 hari nggak pulang” kata mama, “coba liat di 

polsek, sapa tau ada dede” kata papa, “ kenapa?” 

mama bilang, “ada penangkapan, narkoba” kata papa. 

Lalu dede di cari ke polsek. (P2W2 32-35). 

P merasa takut orang tuanya tahu kalau dia 

tertangkap polisi karena kasus narkoba 

Itu 3 hari penyidik ini sudah mau ngantar surat 

kerumah, tapi dede bilang jangan dulu, dede belum 

siap di marahi, tapi akhirnya mama yang tau duluan. 
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(P2W2 35-36). 

 

P menahan kesedihannya saat melihat orang 

tuanya menangis 

Mama datang pertama, mama Cuma datang ngeliatin, 

mama nangis, dede juga mau nangis tapi dede tahan, 

setelah mama pulang baru dede nangis. (P2W2 38-

39). 

P merasa nyaman berkumpul dengan teman-

temannya. 

Ada berdelapan, cowo 4 cewe 4, itu baru aja kumpul-

kumpul nya … kan dede Cuma kenal sama L dan 

suaminya ka T, sama yang lain itu kenal karena satu 

kampung tapi nggak akrab, baru-baru aja di ajakin 

sama L baru ngumpul dede merasa rame, akhinya 

keterusan dari jumat sampai malam senin itu. (P2W2 

45-48). 

Teman-teman sekolah  P tidak mengetahui 

kalau P adalah pengguna narkoba. 

Nggak Cuma jalan, kan teman nggak tau kalau dede 

ini pemakai… jadi paling ke billiar tp jam 10 gtu 

udah pulang (P2W2 55-56). 

P pertama kali mencoba narkoba karena rasa 

penasaran . 

Kelas 1 SMA, .. 

Dulu awalnya itu dugem dulu ka … di ajakin sama 

kaka tingkat, cewe semua … trus kumpul sama kaka 

tingkat itu, di tawarin, “mau pakai sabu kah de?” 

awalnya dede tolak tapi liat mereka pakai kayanya 

asik, “nah gini lah de ai, efeknya sabu, santai” kata 

kaka tuh … lalu dede coba.  

(P2W2 58-62). 

Pengaruh yang di rasakan P2 setelah 

menggunakan narkoba  

Kaya santai … nggak ada pikiran, lebih tenang… trus 

kaya tambah PD. 

Eemmhhh nggak juga … cm asik aja rasanya (P2W2 

66-68). 
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Pertama kali menggunakan narkoba P 

merasa jera karena efek narkoba 

membuatnya tidak nyaman. 

Awalnya dede pake tuh, dah jera ..soalnya dede lapar 

tapi ga bisa makan. Trus kedua udah mulai tau 

triknya, jd sebelum make makan dulu jd enak, (P2W2 

68-69).  

P belajar  untuk mensiasati efek dari narkoba 

yang membuatnya tidak nyaman. 

ketiga udah bisa tp dede pikir ngehabisin duit aja, jd 

dede berhenti. 

Kan selama make sama teman-teman dede trus yang 

beli. Boros … 

(P2W2 69-71). 

Tindakan keras orang tua P. Tahu, pertama kali tahu dede dugem tuh, dede d 

kurung mama d kamar … (P2W2 73). 

Kebiasaan P  yang suka pergi Dugem, dan 

mengkonsumsi Narkoba di dukung oleh kaka 

sepupunya. 

trus tuh ada kaka sepupu, bilang “kalo mau rusak tuh 

sama kaka aja, jangan sama orang lain” nah sejak itu 

jd rusak sama kaka sepupu itu … pergi dugem 

bareng, pake sabu juga, di traktir sama kaka tuh 

…(P2W2 73-75). 

Setelah sempat berhenti menggunakan 

narkoba, P kembali menggunakan narkoba 

karena putus cinta 

Hehehehehe … iya waktu itu lg ada masalah, 

eemmmmmmhhh pacar dede di ambil temanya dede 

… jd waktu itu ada uang 500 beli yg paket kecil, 

make berdua sama teman, jadinya dede make sabu 

lagi. Berhentinya Cuma sebentar ka … (tertawa). 

(P2W2 77-79). 

P sering membeli narkoba untuk dipakai 

bersama teman-temannya 

Ya nggak selalu tapi kebanyakan dari dede sich 

uangnya. 

(P2W2 81). 

Minta sama papa, kan jatah uangnya dede seminggu 

500 ribu, tapi kadang kalo pas mau pake, dede minta 

uang lebih, alasannya buat beli baju, mau ke banjar. 
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Jadi di tambah 500 lagi, sejuta. (P2W2 83-84).  

P berbohong meminta uang tambahan 

kepada papanya. 

Tapi nggak dibelikan baju, ya uangnya buat beli 

sabu. (tertawa).  

(P2W2 84-85). 

Mama P tidak merestui hubungan P dengan 

pacaarnya 

Iya, pusing ka, kan tidak di restui mama awalnya. 

(P2W2 89). 

Dilarang pacaran P melawan larangan 

mamanya. 

Kan waktu aku pacaran sama mantan ku itu, aku lagi 

gila-gilanya make. Kan mantan ku itu anak bandar. 

Mama nggak suka, “jangan pacaran sama dia” kata 

mama, “kenapa? Dia itu baik” kata dede, “baik 

sbentar aja, karena da maunya, cuma dimata mu aja 

baiknya” kata mama, “ya kerena, baik di mata dede, 

makanya dede tau” (P2W2 91-94). 

P merasa bahwa dirinya berpengaruh positif 

bagi pacarnya  

”, tapi dia beneran baik ka, sejak pacaran sama aku 

dia tuh berubah, kan awalnya dia tuh suka mabuk-

mabukan kaya berandalan gitu, tapi waktu pacaran 

sama dede itu dia Cuma make tuh d rumah, udah 

nggak pernah keluyuran lagi. (P2W2 94-96). 

P memiliki hubungan yang baik dengan ibu 

dari pacarnya. 

Padahal sudah baik juga sama mamanya. Kan 

awalnya dede masih beli sama mamanya, tapi sejak 

tau dede pacaran sama anaknya, kalo mau beli itu 

dapat gratis, tapi mama ikut make juga sama-sama, 

jadi kalo kemana-mana itu selalu sama mamanya.  

P lebih sering berkomunikasi dengan ibu dari 

pacarnya dibandingkan dengan mamanya 

sendiri. 

Sering curhat juga, kan waktu aku putus sama mantan 

ku, curhatnya sama mamanya, bukan sama mama ku. 

(P2W2 96-100). 

Pengakuan dari mama mantan pacar P Padahal bapanya dukung buat dede balikan sama 
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tentang diri P. mantan, tapi mamanya ngak setuju, “kamu itu cantik 

de, nggak usah lagi balikan sama dia,  laki-laki bukan 

Cuma satu, nanti mama carikan aja yang lebih baik, 

(P2W2 100-102). 

P jarang berkumpul untuk berkomunikasi 

dengan mamanya. 

Dede itu kalo di rumah dikamar, makan juga di luar, 

kan mama nggak pernah masak, jadi kl mau makan 

paling dibilang mama beli diluar aja.  

pernah sich, sering tapi ya gitu-gitu aja, kalo dede 

lagi mood, pintu kamar dede buka, kalo nggak dede 

tutup, itu nggak ada yang berani masuk. Males dede 

sebenarnya kalo bicara sama mama.  

(P2W2 110-111). 

Penilaian P terhadap mamanya Mama tuh cerewet, pemarah ka …  

P melawan tindakan kasar/ keras yang 

dilakukan mamanya. 

tapi sering ku lawan, awalnya kalo dimarahi, di cubit, 

dede tuh diam aja, paling nangis. Tapi waktu sudah 

kelas 3 SMP, dede abis pulang jalan itu sama pacar, 

dede di marahi di depan pacar dede, mau di pukul 

mama, dede lawan, sejak saat itu kalo mama marah 

dede lawan terus. Akhirnya sampai mama udah 

nggak pernah marah lagi. . (P2W2 113-114). 

Mama P menyerah mengahadapi perilaku P. “sudah terserah aja, sudah susah juga mau di 

nasehati” kata mama. (P2W2 114-117). 

P lebih sayang papanya dibandingkan 

mamanya. 

Dede kan lebih sayang sama papa, karena papah 

nggak penah ngomong kasar, nggak pernah marah, 

(P2W2 117-118). 

Tindakan kasar papanya membuat P sakit 

hati. 

tapi waktu itu dede tuh nginap rumah teman, salah 

sich karnena dede nggak bilang, jadi waktu pulang 

rumah di tampar sama papa. Setelah nampar dede itu, 
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papa tuh nangis. Dede diam aja, dede Cuma bilang” 

pokoknya di ingat aja pah, mala mini papa sudah 

tampar dede, nggak bakalan dede maafin” kata dede.  

“papa minta maaf de” kata papa, “pokoknya nggak” 

dede bilang,  

Kekecewaan papa P karena perilaku P “dede juga sich anak cewe tapi kelakuannya kaya itu” 

kata papa, (P2W2 118-123). 

Perubahan sikap P kepada papanya. “ udah sakit banget pa, pokoknya dede maafkan tapi 

dede minta papa jangan tinggal d sini, kalo papa 

nggak pergi dari sini, dede yang pergi” kata dede. 

Jadi selang setengah tahun itu nggak ada bicara sama 

papa, udah nggak kaya dulu lah, baru akhirnya papa 

kerja jauh itu. 

(P2W2 123-126). 

Waktu kecil P hidup bersama neneknya dan 

terpisah dari orangtua dan saudaranya.  

Awalnya sama mama papa juga, tapi waktu papa 

kerja di kotabaru, dede tinggal sama nenek. (P2W2 

128-129). 

P sangat dimanjakan.  Di situ dede di manja, pokoknya dibiarin aja.  

Nggak pernah, kan dede cucu perempuan sendiri jadi 

di sayang banget. Makan aja disuapi,  sebelum 

tertangkap ini kalo di rumah, kalo makan dede ini di 

suapi. Kan biasanya kalo dede dimarahi mama, trus 

dede ngadu sama nenek di banjar, mama atau papa 

tuh pasti di marahi nenek. 

(P2W2 131-133). 

P suka menjalani kehidupannya Ya, gimana ya ka, suka sich, santai gitu,(P2W2 137). 

P merasa sendirian saat beradadi LPA tapi setelah masuk ke sini jadi aneh, Karena dulu kan 

kalo ada masalah, atau ada apa kan pasti larinya ke 
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mama, papa. Tapi kalau di sini sendirian, (P2W2 

137-138). 

Pmerasakan kekecewaan kepada 

orangtuanya  

, apa lagi dede tuh ilfil sama mama papa ni. Kan 

mereka mikirnya di dalam sini itu ded nggak butuh 

uang, padahal sangat butuh karena apa-apa, sedikit-

sedikit uang. Mahal ka ai di sini. (P2W2 138-140). 

Semenjak berada di dalam LPA, P berhenti 

menggunakan narkoba  

nggak pernah ka, sudah berhenti dede pake sabu. Kan 

dede pikir mumpung dede d sini, jadi kesempatan 

dede buat ngelupain yang kaya gitu. Sebenarnya ada 

ditawarin, tapi dede nggak mau, takut ketahuan. 

(P2W2 144-146). 

Selama berada di dalam LPA, hanya ada 1 

teman P yang pernah mengunjunginya. 

Nah itu ka… huuuhhhh Cuma satu ka, teman akrab 

banget, tapi dia juga nggak bisa sering ke sini, kan 

biayanya mahal, jadi dede mengerti aja. Itu juga ded 

yang kasih uang jalannya (P2W2 148-149). 

P kecewa kepada teman-temannya karena 

mengabaikannya. 

Kalo yang lain mana??????? Nggak pernah ada. 

(P2W2 149-150). 

Dede ni loyal banget ka sama teman, kan kebanyakan 

teman ku tuh kost jadi semua-semua makanan, beras, 

gula dede yang beli. Uang kost tema juga dede 

bayarin, kl jalan ke banjar itu dede yang tanggung 

biayanya, kl beli baju, itu pasti sama semua, dede 

yang beli. (P2W2 152-154). 

Tapi setelah dede di sini, ga dipedulikan. 

(P2W2 154-155). 
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P mendapatkan pandangan baru tentang 

siapadirinya. 

Pulang ka, dede tuh masih nggak tau sekarang.  

(P2W2 157). 

Dede ni di dalam sini tuh sadar kl dede tuh labil kata 

orang tuh ka ..jadi nanti apa kata mama aja … mama 

sich bilang sekolah lagi.  

(P2W2 159-160). 

P memasrahkan masa depannya kepada 

mamanya. 

sekolah sich, tapi katanya mama mau pindah ikut 

papa. Jadi ya ikut mama aja. Dede nggak mau 

sendirian. (P2W2 162-163). 

Terserah mama saja, kemrin sich katanya mama, mau 

buka salon, tapi masih nggak tau gimana nantinya. 

(P2W2 165-166). 

P hanya ingin segala sesuatunya baginya 

adalah yang baik. 

Pokoknya mau baik aja ka … 

(P2W2 166). 

  

Setelah melakukan tahap memberikan makna pada hasil wawancara, selanjutnya 

peneliti melakukan tahapan berikutnya, yaitu melakukan proses kategorisasi yang mana 

melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data partisipan kedua: 

 

d. Kategori Partisispan 2: 

1. Hidup terpisah dengan orang tua/salah satu dari orang tua. 

2. Narkoba dan dunia malam 

3. Dukungan dan fasilitas dari keluarga dekat (sepupu) untuk tetap menggunakan 

narkoba dan dugem 

4. Hubungan dan komunikasi dengan keluarga 
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5. Perlawanan terhadap tindakan kasar dari orang tua 

6. Dilarang berpacaran 

7. Pandangan/penilaian orang lain terhadap dirinya 

8. Lebih suka berkumpul bersama teman di luar rumah 

9. Kekecewaan karena merasa diabaikan 

10. Pandangan/penilaian terhadap diri sendiri 

11. Keadaan di dalam LPA 

12. Sikap pasrah menghadapi masa depan. 

 

Berdasarkan kategori-kategori yang telah ada, maka langkah selanjutnya adalah 

merekonstruksi kategori-kategori tersebut ke dalam sebuah narasi. 

 

e. Analisis Partisipan 2 

P2, anak perempuan cantik dengan senyum yang manis harus menjalani masa 

remajanya di dalam tahanan lembaga Pemasyarakatana anak karena kasus narkoba. 

Mengenal narkoba sejak duduk di kelas 1 SMA dari kakak kelasnya dan juga adalah 

teman-temannya. Karena merasa penasaran melihat efek narkoba yang di pikirnya  

membuat teman-temannya yang menggunakan terlihat santai, akhirnya P2 

memutuskan untuk menggunakan narkoba juga.  

Walaupun sempat menolak, namun P2 tetap saja terjerumus menggunakan 

narkoba.Sesaat setelah P2 menggunakan narkoba efek dari narkoba tersebut di 

rasakan membuatnya santai, seperti tidak ada beban pikiran, dan juga menambah rasa 

percaya diri.Hal paling mendesak yang menjadi alasan P2 menggunakan narkoba 
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adalah jika dia merasakan suatu masalah yang mengganggu hatinya apalagi yang 

berurusan dengan masalah pacaran.P2 sempat mendapatkan larangan dari orangtunya 

untuk menjalin hubungan dengan pacarnya karena si pacar adalah anak Bandar 

narkoba, yang dinilai oleh orang tua P2 memiliki kepribadian yang buruk.Selain 

menggunakan narkoba P2 juga merokok, dan Dugem.P2 merokok jika sedang 

berpesta narkoba bersama teman-temannya, dan disaat yang bersamaan dengan 

dugem P2 sering membeli dan menggunakan narkoba bersama teman-temannya.  Di   

awal menggunakan narkoba, P2 sempat berpikir untuk berhenti, pertama saat P2 

merasakan sakit karena menggunakan narkoba, P2 merasa lapar namun dia tidak bisa 

makan, tapi pikiran itu ditepisnya dan alih-alih berhenti P2 malah belajar 

membiasakan dirinya untuk makan terlebih dahulu sebelum menggunakan narkoba, 

sehingga efek lapar yang sebelumnya dirasakannya, tidak lagi menyiksanya. Alasan 

kedua yang membuat P2 sempat berpikir untuk berhenti menggunakan narkoba 

adalah P2 merasa bahwa membeli dan menggunakan narkoba hanya hanya 

menghambur-hamburkan dan menghabiskan uang, namun sekali lagi pikiran itu 

hanya sebentar menempel di pikirannya, karena mudahnya mendapatkan uang dengan 

cara meminta kepada bapaknya bahkan tak jarang P2 berbohong hanya untuk 

mendapatkan uang tambahan yang akan digunakan untuk membeli narkoba. 

Cerita menarik terjadi saat orang tua P2 mengetahui bahwa P2 memiliki 

kebiasaan pergi Dugem, Orang tua P2 bersikap keras dengan mengurung P2 di dalam 

kamarnya, tapi salah seorang sepupu P2 yang usianya lebih tua darinya datang dan 

memberikan peringatan bahwa jika ingin pergi dugem atau mengkonsumsi obat-

obatan terlarang lebih baik dengan dirinya sehingga secara langsung sebagai keluarga 
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dekat Sepupu tersebut bisa mengawasi P2, agar tidak bertindak berlebihan, dan agar 

perilaku P2 hanya diketahui kalangan terdekat saja, tidak untuk diketahui orang asing. 

Dan sejak itu lah, P2 semakin tenggelam jauh dalam menggunakan narkoba karena 

dia tidak lagi harus membeli narkoba karena sepupu tersebut memberikan narkoba 

secara gratis untuk P2 gunakan, dan P2 juga semakin larut dengan pergaulan dunia 

malamnya, karena sepupu tersebut juga memberikan akses agar P2 bisa bebas pergi 

dugem asalkan bersamanya.P2 mengaku sempat berhenti menggunakan narkoba, 

namun karena dia memiliki masalah yaitu pacarnya direbut oleh temannya sendiri, 

membuat P2 kembali menggunakan narkoba.  

Secara keseluruhan P2 lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berada 

di luar rumah, P2 sering pergi jalan-jalan dengan temannya, bahkan terkadang 

menginap beberapa hari di kost temannya dan tidak pulang kerumah. Pada awalnya 

orang tua P2 bertindak keras jika P2 sering pulang terlabat atau  bahkan tidak pulang, 

P2 sering diperlakukan kasar, dia dimarahi, dicubit, bahkan dipukul, namun pada satu 

titik kejenuhannya P2 yang dalam sebuah kejadian pulang terlambat karena jalan-

jalan dengan pacarnya, sesampainya di rumah, di depan pacarnya ibunya 

memarahinya dan saat itulah P2 melawan ibunya, dan sejak saat itu P2 selalu saja 

melawan bahkan menentang ibunya. Karena perilaku P2 yang sudah sulit untuk 

dikendalikan maka ibu P2 membiarkan P2 melakukan apa saja yang ingin dia 

lakukan. P2 menilai ibunya sebagai seorang yang cerewet dan pemarah, karena hal 

itulah P2 menutup diri dari ibunya, suasana di rumah dan komunikasi antar anggota 

keluarga tidak berjalan dengan baik.Jika harus berada di rumah P2 selalu 

menghabiskan waktunya di dalam kamarnya dan mengunci diri, P2 hanya 



111 
 

berkomunikasi jika perasaannya sedang baik dan jika dia ingin berkomunikasi, 

selebihnya tidak ada komunikasi berarti antara.P2, dan saudara-saudaranya.  

P2 tidak terlalu mengganggap penting untuk tetap berada di rumah, karena 

tidak banyak kegiatan yang bisa dia lakukan, bahkan untuk makan, ibunya tidak 

pernah memasak, sehingga P2 lebih banyak hanya diberikan uang untuk membeli 

makan di luar rumah. Ditambah lagi dengan terpisahnya kehidupan anggota keluarga 

yang lain, ayahnya dan kakak tertuanya yang harus bekerja di luar kota, membuat P2 

merasa suasana rumah menjadi sepi. 

P2 sangat menyayangi ayahnya, hal itu karena ayahnya tidak pernah marah, 

bersikap kasar atau berkata kasar padanya, P2 sangat dimanjakan oleh ayahnya. 

Sebuah kejadian membuat P2 merasa kecewa kepada ayahnya karena suatu kali 

ayahnya pernah menampar P2 yang pergi dan tidak pulang tanpa ijin, P2 sangat sedih 

dan kecewa karena perlakuan ayahnya, sampai-sampai P2 merasa sakit hati dan tidak 

mau memaafkan ayahnya. P2 membuat sebuah perjanjian dengan ayahnya bahwa P2 

akan memaafkan ayahnya hanya saja P2 tidak ingin ayahnya tetap tinggal serumah 

dengannya, atau jika ayahnya tidak pergi maka P2 lah yang akan pergi. Ayah P2 

mengalah dan beberapa bulan kemudian setelah pertengkaran itu ayah P2 

memutuskan untuk bekerja di luar kota dan meninggalkan P2, ibu dan adik-adiknya. 

Bukan hanya sekali ini P2 hidup terpisah dengan anggota keluarganya yang 

lain. Dahulu saat P2 masih kecil, saat ayahnya P2 harus bekerja ke luar kota, dan 

diikuti oleh kakak dan ibunya, P2 dititipkan kepada neneknya (orang tua ayahnya). 

Sebagai satu-satunya cucu perempuan saat itu, P2 sangat dimanja, segala 

keinginannya dituruti, sebagai anak perempuan P2 tidak pernah diajarkan dan tidak 
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pernah diharuskan menggerjakan pekerjaan rumah yang sering dilakukan anak 

perempuan lainnya. 

 Perlakuan manja oleh sang nenek terbawa sampai P2 beranjak dewasa, P2 

tidak merasa perlu mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, 

atau mencuci pakaiannya sendiri, bahkan perlakuan manja tersebut masih juga 

dilakukan oleh orang tuanya yang dalam kesempatan makan bersama, P2 masih 

meminta untuk disuapi. Walaupun dimanjakan oleh keluarganya, namun hubungan 

P2 dengan anggota keluarganya tidak terlalu dekat dibandingkan dengan hubungan 

P2 dengan orang-orang di luar anggota keluarganya seperti teman-temannya, maupun 

ibu pacarnya. 

Dalam hal berteman, P2 termasuk memiliki loyalitas yang besar untuk teman-

temannya.P2 memiliki beberapa kelompok teman, teman sekolahnya yang berusia 

sebaya dengannya.Bersama teman-teman sebayanya ini P2 suka menghabiskan waktu 

untuk jalan-jalan, belanja ke mall.P2 juga sering menginap di kost teman-temannya 

tersebut.Sebagai teman P2 sangat loyal, P2 sering mentraktir teman-temannya makan, 

membelikan pakaian, membayarkan uang kost, sampai membelikan bahan-bahan 

makanan untuk di masak. Bersama teman-temannya ini, kegiatan yang sering 

dilakukan P2 hanya seperti hal-hal yang dilakukan kebanyakan anak perempuan 

lainnya, bersama teman-temannya ini P2 tidak pernah menggunakan narkoba, bahkan 

teman-temannya tidak mengetahui bahwa P2 adalah pengguna atau mengkonsumsi 

narkoba.  

Selain teman-teman sekolahnya, P2 juga sering bergaul dengan teman-

temannya di lingkungan tempat tinggalnya, dan kebanyakan dari teman-temanya 
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tersebut berusia lebih tua dengannya bahkan beberapa sudah berkeluarga.P2 bersama 

teman-temannya ini bersama-sama menggunakan narkoba, dan sering pergi untuk 

dugem.Saat berkumpul bersama teman-temannya inilah akhirnya P2 tertangkap basah 

oleh pihak kepolisian sedang mengadakan pesta narkoba.  

Walaupun diakui oleh P2 dia baru saja mengenal teman-temannya yang 

bersama-sama dengannya berpesta narkoba, tapi P2 merasa nyaman berada di antara 

mereka, hal itu membuat P2 meninggalkan rumah selama 2 hari, tidak pulang dan 

berbohong kepada ibunya dan bahkan pergi dugem, sampai akhirnya berpesta 

narkoba. 

Kedekatan P2 tidak hanya terjadi dengan teman-temannya, P2 juga memiliki 

kedekatan dengan ibu mantan pacarnya, dari ibu mantan pacarnya tersebut P2 sering 

kali jugamendapatkan narkoba secara gratis, menggunakan narkoba bersama-sama, 

dan ibu mantan pacarnya itu juga menjadi tempat curhat P2. P2 lebih merasa nyaman 

bercerita dengan ibu mantan pacarnya dari pada kepada ibunya sendiri. Dari ibu 

mantan pacarnya itu juga lah P2 mendapat pengakuan bahwa dirinya cantik, dan 

dapat memberikan pengaruh yang positif  kepada mantan pacarnya, dan  hal itu 

membuat P2 merasa bangga kepada dirinya sendiri. 

Proses penangkapan dan penahanan P2 sampai akhirnya diketahui oleh orang 

tuanya sangat dramatis, P2 sebenarnya tertangkap berpesta narkoba dirumah salah 

satu temannya yang sebenarnya masih berada dalam satu lingkungan tempat tinggal 

dengan rumahnya, namun orang tua P2 baru mengetahui bahwa P2 tertangkap 

berpesta narkoba karena ayahnya membaca berita tentang penangkapan tersebut di 

koran, dan barulah memberitahukan kepada ibunya 3 hari setelah penangkapan 
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tersebut. Selama 3 hari dalam tahanan polisi, P2 meminta agar pihak kepolisian tidak 

memberikan surat pemberitahun penangkapan kepada orangtuanya karena P2 merasa 

takut dan belum siap jika akan di marahi, namun akhirnya tanpa diberitahukan oleh 

pihak kepolisian ibu P2 tahu bahwa P2 berada dalam tahanan, tertangkap berpesta 

narkoba.  

Ibu P2 sangat sedih mengetahui keadaan yang di alami anaknya.Ibu P2 marah, 

dan kecewa kepada P2 karena ibunya sudah berulang kali memperingatkan agar P2 

tidak bergaul dengan teman-temannya tersebut, namun P2 menganggap kejadian 

penangkapan tersebut sudah bagian dari takdirnya. P2 merasa sedih karena melihat 

ibunya yang menangisi keadaannya di dalam tahanan, walaupun P2 menahan rasa 

sedihnya di hadapan ibunya, namun saat ibunya pergi setelah menjenguknya P2 tak 

dapat lagi menahan air matanya dan akhirnya menangis.  

Walaupun sudah kecewa dengan anaknya, ibu P2 tetap mendukung anaknya, 

dan mengatakan bahwa semunya akan baik-baik saja. Selama berada di dalam 

tahananpun,orang tua P2 sering mengunjunginya, tetap memberikan dukungan moral, 

maupun material. Selama berada di dalam LPA, merasa kecewa dengan teman-

temannya yang selama ini berteman baik, mendapatkan bantuan materinya dan 

banyak fasilitas darinya, karena hanya satu dari teman-temannya tersebut yang pernah 

mngunjunginya, selain itu tidak pernah datang mengunjungi P2, dan P2 

mempertanyakan di mana rasa timbal-balik dari teman-temannya tersebut. Selain 

kecewa kepada teman-temannya P2 juga agak kecewa dengan orangtuanya yang 

dianggapnya tidak bisa mengerti dirinya, dengan hanya memberikan sedikit uang 

kepadanya, dengan anggapan bahwa P2 tidak akan banyak membutuhkan uang di 
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dalam tahann, padahal sebaliknya menurut P2 kebutuhannya menjadi bertambah di 

dalam LPA, karena segala sesuatunya menjadi sangat mahal.  

Selama di dalam LPA, P2 juga merasakan perasaan dan suasana yang 

berbeda, jika sebelumnya dia merasanyaman dengan hidupnya yang serba santai, dan 

segala sesuatunya bergantung dengan orangtunya, namun selama di LPA, P2 merasa 

hidup sendirian tidak mendapatkan bantuan dari siapapun.  Selama , berada di LPA, 

P2 mengaku masih sering mendaptkan tawaran untuk kembali menggunakan narkoba 

namun P2 menolak, hal itu karena P2 ingin mempergunakan waktunya di dalam 

tahanan sebagai waktu di mana dia ingin melupakan narkoba, dan memperbaiki 

dirinya.  

Melalui perenungannya selama di dalm LPA, P2 juga menyadari dan 

memahami dirinya sebagai seseorang yang labil, dank arena sadar akan kelabilannya 

tersebut P2 menjadi ragu bahkan terkesan takut untuk merencanakan kehidupan masa 

depannya setelah keluar dari LPA. P2 mempercayakan masa depan, dan rencana-

rencananya setelah keluar dari LPA kepada ibunya dan hanya ingin menjalani 

kehidupannya secara baik. 

 

3. Partisipan  Penelitian 3 

a. Gambaran Umum Partisipan 3 

Identitas 

Nama/Inisial : P3 

Umur  : 15 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 
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P3 adalah anak laki-laki pertama dari 2 bersaudara. Orang tuanya hidup 

terpisah karena  ayah nya bekerja dan ibunya menemani anak anak menetap di kota 

yang lebih besar agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik.  Bapa 

nya bekerja sebagai pengawas hutan, dan ibunya tinggal  di rumah  namun memiliki 

pekerjaan menjadi pengasuh anak.  

Dengan pekerjaan ayahnya sebagai pengawas hutan, kehidupan P3 dan 

keluarganya secara ekonomi tidaklah kekurangan. 

P3 berusia 15 tahun saat tertangkap dan masuk ke LPA karena kasus pencurian.  

Dalam bidang pendidikan P3 memiliki prestasi yang bagus pada saat duduk di  

bangku sekolah dasar, namun pada tingkap pendidikan yang lebih tinggi prestasi P3 

menurun.  P3 jua pernah tidak naik kelas 2 kali. 

b. Laporan Observasi Partisipan 3 

Wawancara di lakukan di ruangan yang sama dengan pasa saat wawancara 

berlangsung bersama Partisipan pertama, dan sama seperti sebelumnya keadaan di 

sekitar ruangan ribut karena di penuhi  oleh para narapidana lain yang tidak termasuk 

ke dalam partisipan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan sangat menarik 

perhatian narapidana lain. Dan sekali lagi petugas LP harus menertibkan para 

narapidana agar tidak menggangu proses wawancara.  

P3 datang tepat waktu, wajahnya kelihatan tenang bahkan tersenyum dan 

melontarkan candaan saat bertemu dengan peneliti.P3 juga langsung kembali 



117 
 

bertanya tentang tujuan dari wawancara, sehingga untuk memulai wawancara peneliti 

harus lebih dahulu menjelaskan tujuan dari wawancara. 

P3 duduk dengan tenang, karena sebelumnya peneliti membiarkan P3 memilih 

kursi bagian mana yang ingin dia duduki, dan P3 memilih kursi menghadap pintu dan 

membelakangi jendela  yang sama artinya dengan membelakangi sel tahanan nya.  

P3 adalah anak laki-laki yang bersemangat, gerakan badannya aktif, tatapan 

matanya tegas dan tidak malu-malu. Badannya agak sedikit gemuk, berkulit hitam, 

tidak terlalu tinggi dan selalu tersenyum dengan senyuman yang manis. 

Selama wawancara P3 aktif berbicara dan menjawab pertanyaan dari peneliti 

dengan bersemangat dan dalam beberapa kesempatan P3 dengan tanpa ragu-ragu 

melontarkan pertanyaan kepada peneliti.Setiap kali menjawab pertanyaan dari 

peneliti P3 selalu tersenyum dan bahkan kadang P3 menjawab pertanyaan peneliti 

dengan bercanda. 

P3 selalu terlihat bahagia dia tersenyum, gerakan tangannya aktif saat 

menceritakan atau menjawab pertanyaan peneliti tentang kegemaraannya balapan 

motor, berkumpul jalan-jalan bersama teman-teman, dan kegiatan mengotak ngatik 

motor. 

Saat bercerita tentang keluarganya,  bagaimana keluarganya, khususnya 

bapanya  tidak mendukung hobinya mengotak-ngatik motor P3 berbicara dengan nada 

suara tinggi, menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi dan melipat tangan di atas 

ke dua perutnya.  
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Saat wawancara berlangsung P3 hanya sekali menunjukkan perasaan sedihnya 

yaitu ketika menjelaskan bagaimana  ibunya menangis saat mengetahui 

penangkapannya, P3 menitikkan airmata namun dengan cepat dia mengusap air 

matanya, lalu raut wajahnya dengan cepat pula kembali seperti semula.  

P3 menunjukan sikap penasaran saat bertanya kepada peneliti tentang  

mengapa dirinya tidak bisa menolak apapun yang dikatakan oleh teman-temannya. 

Saat melontarkan pertanyaan tersebut P3 mencondongkan badannya kearah peneliti, 

matanya dan wajahnya serius menunggu jawaban, dan saat mendengar jawaban dari 

peneliti P3 langsung menyandarkan badanya ke sandaran kursi sambil menutup 

wajahnya dengan kedua tangannya P3 menarik dan menghembuskan napas panjang. 

c. Analisis Verbatim Partisipan 3 

Makna Verbatim dan Lokasi 

P suka berkumpul dengan teman-temannya ikut 

balapan liar di ajalan ataupun balapan resmi di 

sirkuit 

Hehehehe, iya .. (P3W3 45) 

Jalan-jalan ama teman ke murjani (P3W3 47) 

Hahaha, wajib hukumnya …(P3W3 52) 

Eeemmmhhh lumayan sering. (P3W3 54) 

Keduanya. (P3W3 56) 

P tidak memiliki komunikasi yang baik dengan 

adiknya. 

Aku nggak terlalu akrab sama adik ku (P3W3 64) 

Bicara sich bicara, tapi ya gitu gitu aja. (P3W3 69) 

Berantemnya sich (P3W3 71) 

Aku Cuma suka ganggu-ganggu dia aja, ngejahilin, 

trus dia marah beneran. (P3W3 73) 

Cuma bilang aku kaka, aku mengalah. (P3W3 75) 
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P lebih merasa nyaman berada di luar rumah 

 

Enak d luar (P3W3 78) 

Kalo keluar rumah jalan-jalan sama teman ya… 

rame aja, daripada di rumah kan paling tidur, nonton 

tv, nggak ngapa-ngapain juga.(P3W3 80-81) 

Ya… jalan, putar-putar, trus kl ada motor yg mau 

dibikin bagus, ya otak atik motor. (P3W3 87) 

P merasa bahwa teman-temannya lebih bisa 

mengerti dirinya. 

Ya teman-teman lah … kl d rumah ya seadanya aja. 

Kalau sama teman-teman lebih berguna rasanya. 

(P3W3 85) 

Yaaaaa, gimana ya jelasinnya… lebih tau gitu lho 

aku ni bisanya apa … ngerti nggak ka … gimana ya 

ngejelasinnya … di mengerti-mengerti kan aja ya 

ka. (87-88) 

P merasa bawa keahhliannya adalah dalam hal 

balapan, dan otomotif 

Eemmhhh ya itu balapan, jadi montir motor. (P3W3 

91) 

Mekanik. (P3W3 97) 

Yakin lah … aku!. (P3W3 ) 

Sikap keras orang tua terhadap hal yang disukai P. Eeemmmhhhhh kacau d rumah  tuh ka … jangankan 

mau balapan ketahuan aja aku d marahin, apa lagi 

ngutak ngatik motor, pasti kalau ketahuan motornya 

d ambil, nggak boleh aku pake motor. (P3W3 94-

94) 

P melakukan tindakan kriminal karena pengaruh 

dari teamn-temannya. 

Curanmor …(P3W3 101) 

Waktu itu mau ikut balapan, tapi nggak ada motor 

… waktu kami jalan-jalan ada motor orang di 

pinggir jalan, trus kata teman kita ambil aja, trus 

kami ambil. (P3W3 103-104) 
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Iya, dadakan … ada ide, langsung kami ambil. 

(P3W3 106 ) 

P sulit untuk menolak  apa yang dikatakan oleh 

teman-temannya. 

Aku tuh gimana ya ka…. Kalo teman ku bilang apa, 

tuh rasanya susah banget mau bilang tidak … nggak 

tau juga kenapa. (P3W3 108-109) 

Apa kata teman. ( P3W3 111) 

Iya  (P3W3 113) 

Tidak ada dukungan dari orang tua. Aahhh ga mungkin dikasih. (P3W3 115) 

Karena ga bakalan dikasih, kalo duitnya bapa tuh 

banyak. (P3W3 118) 

P bertanya tentang dirinya Ka, tahu nggak aku nich kenapa jadi ga bisa nolak 

kata teman, mau itu baik, buruk pasti aku iya kan. 

(P3W3 120) 

P berteman dalam kelompok dimana usia teman-

temannya lebih tua. 

Rata-rata sekitar  20 an, tapi ada juga yang seumur.  

(P3W3 127) 

Kan kami ada 5 yang akrab, nah itu yang umurnya 

lebih tua ada 3, yang seumuran aku sama ada teman 

ku satu. (P3W3 127-128) 

P merasa kasian kepada orang tua karena 

perilakunya. 

Mama Cuma nangis, aku jadi kasian (P3W3 131)  

trus waktu bapa tau ya biasa aja… udah ketangkap 

mau gimana lagi (P3W3 131-132) 

Cuma bilang aku harus tanggung, nanti di bantu 

katanya. (P3W3 134) 

P menyesal karena dirinya sudah melakukan 

kesalahan. 

Eemmmhhh  gimana ya … nyesal sedikit ( P3W3 

138) 

, tapi ya gitu ka, aku ga bakalan bisa nolak. Jadinya 

ya salah diri ku sendiri sich. (P3W3 138-139) 
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Kebingungan P rasakan saat harus memikirkan apa 

yang harus dia lakukan setelah keluar dari LP. 

 

Masih nggak tahu ka, bingung, bimbang, 

hehehehehe milih mau sekolah lagi atau tidak. 

(P3W3 141). 

Ya kalo sekolah lagi aku mau, kemarin bapa juga 

bilang nanti sekolah lagi katanya. (P3W3 143) 

Tapi kalo nggak sekolah, yaa mau apa juga … 

nggangur nggak enak. (P3W3 144-145) 

P Merasa malu karena orang lain akan berpikiran 

buruk tentang dirinya. 

Tapi aku malu pastikan orang mikirnya mantan napi 

tuh jahat, nakal. (P3W3 143-144) 

Eeemmmmhhhh pasti sudah itu ka. (P3W3 147) 

P akan melawan jika mendapatkan paksaan saat 

harus melakukan sesuatu 

. 

Hehehehe bolong-bolong sich, kl lagi malas jangan 

di paksa, aku nggak suka. (P3W3 156) 

Iya, aku tuh kl pas lagi mau, enak! tp kalo malas 

tapi d paksa, oowwhh! malah nggak mau ku buat 

yang d suruh itu, ku lawan. (P3W3 158-159). 

trus dilarang merokok, aku malah banyak merokok. 

(P3W3 163) 

Tindakan keras dari orangtua terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan P. 

Belum sekolah aku sudah bisa merokok, di ajarin 

kaka sepupu ku. (P3W3 165) 

Ya paling kalau ketahuan merokok d rumah, 

rokoknya di patah-patah sama mama. (P3W3 167) 

Sejak di dalam LPA. Hubungan dan komunikasi P 

dengan ayahnya membaik. 

Tapi anehnya nich ka, waktu aku di dalam sini 

malah bapa yang kasih aku rokok, tapi jangan 

banyak-banyak katanya. (P3W3 167-168) 

Awal mula P mencoba minuman keras adalah 

karena rasa penasaran,  

Sejak kelas 1 SMP aja mulai bisa minum. Awalnya 

teman yang kasih, takut takut sich tapi penasaran, 

lalu aku minum… akhirnya …. Ketagihan. (P3W3 

170-171) 
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 P Minum minuman keras hanya untuk bersenang-

senang 

Nggak sich, minum tuh asik-asikan aja. (P3W3 173) 

P suka menyimpan masalah sendiri, dan 

menyelesaikannya dengan ikut balapan. 

kalau lagi ada masalah ya paling disimpan dalam 

hati, nanti tinggal ikut balapan hilang beban 

masalah nya. (P3W3 173-174) 

P berharap bisa kembali ke rumah setelah keluar 

dari LPA. 

Di rumah lah ka … lebih aman rasanya. (P3W3 

176) 

P memiliki harapan agar bisa di nilai baik oleh 

orang lain 

Aku maunya Cuma orang bisa liat aku baik, supaya 

orang tuaku nggak malu ka… trus bisa punya 

banyak teman juga. (P3W3 178-179) 

 

Setelah melakukan tahap memberikan makna pada hasil wawancara, selanjutnya 

peneliti melakukan tahapan berikutnya, yaitu melakukan proses kategorisasi yang mana 

melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data partisipan ketiga: 

 

d. Kategori  Partisipan 3: 

1. Hidup terpisah dan kurangnya komunikasi dengan bapa. 

2. Merokok dan minuman keras 

3. Sikap memberontak karena tidak suka di paksa 

4. Lebih suka menyimpan dan menyelesaikan masalah sendiri. 

5. Kegemaran dan kegiatan yang berhubungan dengan sepeda motor. 

6. Senang berkumpul dan jalan-jalan dengan teman-teman. 

7. Hubungan/relasi dengan teman-teman. 

8. Hubungan dan komunikasi dengan keluarga. 

9. Konflik di dalam diri partisipan. 
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10. Keinginan untuk melanjutan sekolah. 

11. Hubungan menjadi membaik dengan bapa setelah masuk dalam LPA. 

12. Berharap bisa dinilai baik oleh orang lain. 

Berdasarkan kategori-kategori yang telah ada, maka langkah selanjutnya adalah 

merekonstruksi kategori-kategori tersebut ke dalam sebuah narasi. 

 

e. Analisis Partisispan 3 

P3 anak pertama dari dua bersaudara, harus merasakan hidup terpisah dari 

bapanya, karena bapak harus bekerja di sebuah perkebunan. P3 hidup bersama ibu 

dan adiknya, dan sang bapak hanya sebulan sekali pulang untuk berkumpul bersama 

keluarga. Keadaan terpisah dengan sang bapa inilah yang membuat P3 hubungan dan 

komunikasi yang baik dengan bapanya. Begitu pula dengan ibunya, yang walaupun 

berada di rumah namun bekerja sebagai penjaga anak orang lain dan dengan 

kesibukan itu tidak memiliki banyak waktu untuk berkomunikasi dengan P3. 

Hubungan P3 dengan adiknya banyak di warnai pertengkaran, walaupun terkadang 

pertengkaran tersebut terjadi dari sebuah keusilan yang dia lakukan.Di setiap 

pertengkaran dengan adiknya P3 selalu di minta ibunya untuk mengalah, hal itu 

karena sebagai kakak P3 haruslah mengalah kepada adiknya. 

Sebelum tertangkap dan masuk ke dalam LPA karena kasus pencurian 

kendaraan bermotor, P3 tercatat sebagai siswa kelas 2 SMP.  Sejak bisa mengendarai 

sepeda motor, P3 gemar sekali mengendarai sepeda motor dan sering mengikuti 

balapan, baik yang secara resmi atau hanya ngebut-ngebutan atau ikut balapan liar.  

Bagi P3 balapan bukan hanya sebagai hobi, namun juga sebagai sarana bagi dirinya 
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untuk menenagkan diri atau melepaskan rasa gundah di dalam dirinya karena suatu 

masalah. P3 memiliki sifat yang tertutup jika memiliki masalah dia lebih suka 

menyimpannya sendiri dari pada menceritakannya kepada orang lain bahkan kepada 

orangtunya. Bagi P3 lebih baik ikut balapan agar merasa tenang dari pada harus 

menceritakan masalahnya kepada orang lain, karena setelah ikut balapan bagi P3 

masalahnya akan hilang. 

Dengan mengendarai sepeda motor P3 banyak menghabiskan waktunya untuk 

jalan-jalan bersama teman-temannya.P3 lebih banyak menghabiskan waktunya di luar 

rumah dari pada di dalam rumah, hal itu karena P3 merasa bosan dengan keadaan di 

dalam rumahnya, tidak banyak kegiatan yang bisa dinlakukannya. Sebaliknya di luar 

rumah, P3 melakukan banyak kegiatan bersama teman-temannya, seperti jalan-jalan 

dan melakukan hal-hal yang menjadi kegemarannya yaitu menjadi montir untuk 

memperbaiki atau memodifikasi sepeda motor, P3 sangat suka dengan kegiatan  

tersebut dan P3 bercita-cita ingin menjadi mekanik dan P3 yakin akan 

kemampuannya dibidang otomotif. 

Hal yang sangat di sayangkan adalah bahwa kegemaran dan minta P3 di 

bidang otomotif tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Orang tua P3 akan 

bertindak keras dengan tidak lagi mengijinkan P3 mengendari motor jika P3 ketahuan 

mengotak-ngatik sepeda motornya. P3 merasa lebih di hargai dan di mengerti oleh 

teman-temannya bahwa dia memiliki kemampuan dalam bidang otomotif dari pada 

orang tuanya mengerti dia. 

P3 memiliki kedekatan dengan teman-temannya.Memiliki 4 orang teman 

akrab, dan 3 di anatarnya berusia lebih tua dari nya. Dari kedekatannya dengan 
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teman-temannya P3 mengaku sangat sulit menolak atau bahkan membantah apa yang 

dikatakan atau di minta oleh teman-temannya. Kesulitan P3 untuk menolak 

permintaan atau perkataan dari teman-temannya inilah yang akhirnya membuat P3 

melakukan tindakan criminal yaitu pencurian kendaraan bermotor.  

Tindakan pencurian yang dilakukan secara spontan, memang disadari P3 

sebagai tindakan yang akan membahayakan dirinya, namun karena hal tersebut untuk 

kepentingan bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu sedang 

membutuhkan sepeda motor untuk ikut balapan maka P3 tetap melakukannya. P3 

nekad melakukan tindakan criminal tersebut karena merasa yakin jika dia meminta 

secara baik kepada orang tuanya, maka tidak akan pernah dipenuhi, bukan karena 

orang tuanya tidak mampu secara materi, tapi karena P3 tahu bahwa dia tidak akan 

pernah didukung. 

Sebagai anak usia remaja P3 tidak hanya melakukan tindakan criminal 

pencurian kendaraan bermotor yang membawanya sampai harus masuk ke dalam 

LPA, namun P3 juga melakukan beberapa tindakan yang seharusnya tidak dilakukan 

anak seusianya. P3 mengikuti balapan liar, minum minuman keras dan merokok. 

Mendapatkan pelajaran merokok pada usia yang masih sangat kecil dari kakak 

sepupunya membuat P3 merasa menjadi terbiasa untuk merokok, dan walaupun 

mendapat larangan dari orangtuanya, tetap saja P3 merokok secara diam-diam dan 

melanjutkan kebiasaannya untuk merokok. Begitupun dengan minum-minuman keras 

yang sudah dilakukannya sejak duduk di kelas 1 SMP, diawali dengan tawaran dari 

teman-temannya, P3 yang sebenarnya takut mencoba namun penasaran akhirnya 
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menerima tawaran tersebut, dan akhirnya menjadi ketagihan untuk terus minum-

minuman keras. 

Saat tertangkap polisi karena melakukan pencurian kendaraan bermotor, ibu 

P3 lah yang terlebih dahulu mengetahuinya, melihat ibunya menangis karena 

perbuatannya P3 merasa kasihan dan bapanya bersikap pasrah karena keadaan yang 

sudah terjadi. 

Walaupun P3 mencuri karena menuruti keinginan dari teman-temannya, namun P3 

hanya merasa sedikit menyesal, malah P3 menyalahkan dirinya sendiri yang memang 

sudah memiliki sikap yang sulit untuk menolak keinginan dari teman-temannya. 

Sikap terbalik justru di tunjukan P3 kepada orangtuanya. P3 merasa tidak suka 

untuk dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan, karena jika dipaksa maka 

P3 akan memberontak dengan malah tidak akan pernah melakukan apa yang 

diinginkan oleh orang tuanya. Sebagai contoh jika P3 dilarang untuk merokok, namun 

P3 melawan semuanya itu dengan semakin banyak merokok. 

Selama di dalam LPA, P3 mengikuti kegiatan mengaji, memang P3 suka 

dengan kegiatan tersebut, bahkan sejak P3 belum masuk LPA dia suka mengaji 

karena merasa nyaman. 

Semenjak masuk ke dalam LPA, P3 mengalami ketakutan tentang masa 

depannya dan perasaan malu. Pikirannya bahwa dia akan dicap buruk, dianggap 

sebagai anak nakal oleh masyarakat karena telah berstatus sebagai mantan narapidana 

akan membuat masa depannya sulit, sehingga P3 kebingungan untuk menentukan apa 

yang akan dilakukannya setelah keluar dari LPA. Diantara kebingungannya P3 

memiliki keinginan yang besar untuk kembali sekolah, menjalani kehidupan dengan 
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baik karena tidak ingin  lagi mempermalukan keluarga, dan dengan hidup baik itu dia 

akan banyak memiliki teman dan masyarakat bisa menilainya baik. 

 

4. Partisipan 4 

a. Gambaran Umum Partisipan 4 

Identitas 

Nama/Inisial :P4 

Umur  : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

P4 adalah anak laki-laki pertama dari dua bersaudara, dan memiliki adik 

perempuan.Secara ekomoni P4 tidak lah kekurangan, ayah da ibunya berkeja sebagai 

pegawai negeri sipil. 

Sebelum tertangkap P4 terdaftar sebagai siswa kelas 3 di salah satu SMU 

swasta di kota Banjarmasin dan tinggal bersama tantenya, hal itu lah yang 

menyebabkan P4 hidup terpisah dengan orang tua dan saudaranya. Dalam bidang 

pendidikan P4 pernah pindah sekolah karena selama bersekolah P4 selalu membolos 

dan berkelahi dengan guru.Selain itu P4 juga pernah memiliki pengalaman di tolak 

sebuah sekolah saat pendaftaran karena P4 melawan peraturan yang ada. 

Alasan P4 suka membolos adalah karena merasa bosan dengan suasana 

sekolah yang dirasa banyak tugas, PR dan ditambah lagi dengan guru-guru yang 

dinilainya cerewet dan benyak menuntut. Selain itu P4 juga sering pulang ditengah 
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jam pelajaran karena merasa sakit akibat pengaruh obat-obatan keras di konsumsinya 

selama berada di sekolah. 

P4 tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua dan saudaranya, P4 

merasa tidak nyaman dengan suasana rumah karena ayah dan ibunya sering 

berkelahi.P4 juga lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan untuk mengisi 

aktivitasnya di luar rumah, selain berkumpul dengan teman-teman, P4 juga bekerja 

part time di tempat permainan playstation milik temannya. 

Selain mengkonsumsi obat-obatan terlarang, P4 juga merokok, mengkonsumsi 

minum minuman keras, dan pergi “dugem”.Untuk pertama kali merokok dadn 

minum-minuman keras P4 di ajarkan oleh saudara sepupunya di saat usianya masih 

sangat muda. 

P4 tertangkap dan masuk ke dalam LPA adalah karena kasus pemerkosaan, 

dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun. Selama berada di dalam LPA, P4 aktif dalam 

kegiatan olah raga, kegiatan ibadah keagamaan, dan mengikuti kegiatan pendidikan 

paket C. 

b. Laporan Observasi 

Awal mula perbincangan peneliti dengan partisipan, partisipan sangat terlihat 

malu, walalupun sebelumnya kami pernah bertemu dua kali, saat perkenalan pertama, 

dan ibadah bagi narapidana anak yang beragama Kristen. Partisipan terlihat salah 

tingkah dengan terus  berjalan mengitari ruangan melihat dan memegang barang di 

dalam ruangan, bahkan saat akan memulai perbincangan peneliti meminta  2 kali 

kepada partisipan untuk bisa duduk tenang.  Partisipan pun sekali lagi beranjak dari 
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tempat duduknya karena salah tingkah, malu saat peneliti bertanya tentang kasus 

tindak criminal yang dilakukanya sampai membawanya ke  dalam LP. 

P4 selalu terlihat menggaruk-garuk kepalanya saat bercerita bagaimana semua 

kegaduhan dilakukannya, melanggar peraturan, bahkan sengaja membuat masalah. 

Dengan bersemangat dan dengan cerita yang jelas P4 menceritakan perjalanan 

kehidupannya, namun setelah itu P4 akan terlihat malu, tersenyum, dan 

menundudukan kepala atau sengaja memalingkan wajahnya kearah  lain. 

Setiap kali menceritakan kisahnya, P4 selalu tertawa kecil, namun saat P4 

menceritakan bagaimana keadaan keluarganya, orang tuanya yang sering berkelahi, 

wajah P4 terlihat sedih, nada suaranya menjadi sangat pelan, dan posisi duduknya 

bersandar dan tatapannya hanya terarah pada kedua tangan yang di kepalkannya di 

atas pangkuannya. P4 juga menjawab pertanyaan dari peneliti dengan nada suara 

yang keras, kasar, dan agak sedikit membentak saat peneliti bertanya tentang apakah 

P4 benar-benar tidak tahu apa permasalahan yang membuat orang tuanya sering 

berkelahi. 

P4 juga bercerita tantang adiknya yang suka bertindak kasar padanya, namun 

saat peneliti bertanya apakah P4 membalas perlakukan adiknya tersebut P4 berkata 

“tidak karena P4 sayang kepad adiknya” yang menarik bagi peneliti adalah bahwa di 

saar P4 mengakui bahwa dia sayang terhadap adiknya nada suara P4 terdengar sangat 

lembut dan penuh kasih sayang. 

Hal lain yang menarik perhatian peneliti adalah saat P4 bercerita atau lebih 

tepannya mengungkapkan perasaannya terhadap papinya, walaupun P4 berkata dia 
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marah dan dendam namun wajah P4 sangat sedih. Walaupun dengan tegas P4 berkata 

dia marah dan dendam namun suaranya terdengar sangat pelan. 

c. Analisis Verbatim Partisipan 4 

Makna Verbatim dan Lokasi 

Perilaku delinkuen P4 membuatnya harus 

pindah sekolah 

Iya, kan aku pindah sekolah,sampai  kelas 2 di SMA 

2 banjarbaru, kasus, banyak masalah… minta pindah. 

(P4W4 23). 

Berkelahi dengan guru sebagai tindakan 

melawan karena  P tidak suka dengan perilaku 

guru. 

berkelahi sama guru, “ngobat”  di sekolah.(P4W4 27). 

Mengejek-ngejek guru, biasa anak muda. (P4W4 29). 

Pernah gurunya tuh ku datangin, ku tampar, terlalu 

cerewet, 

aku ga suka guru terlalu cerewet, suka marah, karena 

pasti apa yang di suruhnya harus di turuti, kalo kaya 

kerja tugas gitu. (P4W4 31-33) 

P sulit untuk memahami pelajaran di sekolah nggak suka, nggak bisa gitu lah … gimana kalo 

belajar juga ga bisa ku pahami,  nggak bisa masuk 

dalam otak. (P4W4 35-36). 

P merasa kesulitan memahami pelajaran karena 

efek dari menggunakan narkoba. 

Gara-gara ngobat itu kayanya ni ka! (P4W4 38). 

Pertama kali mengkonsumsi narkoba saat kelas 

1 SMP.  

Sejak SMP, kelas 1, tapi berhenti, baru SMA ini aja 

lagi. (P4W4 40). 

Orang tuacuriga P menggunakan narkoba. Aku kan kalo pulang sekolah sore, mami papi juga 

pulangnya sore agak mau malam gitu, tapi itu 

kelihatan sich, kalo ngobatkan matanya merah-merah, 

di tanya mami… ku bilang aja nggak. Setelah itu 

sudah!. (P4W4 42-44). 
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P tertangkap basah menggunakan narkoba di 

sekolah. 

Tapi dulu waktu SMP pernah ketahuan, aku ngobat di 

kelas, ketahuan gurunya, di panggil ke ruang kepala 

sekolah, papi ku di panggil, tes urine ketahuan, 

soalnya ngobat banyak banget, kan rencananya 

obatnya mau di bagi sama teman-teman, tapi teman 

nggak ada yang mau, ya ku pakai sendiri, ku habiskan 

sendiri … (P4W4 47-50). 

Membeli obat-obatan terlarang dengan uang 

sendiri. 

 

Iya.. (P4W4 52). 

kumpul uang sendiri, kan biasanya juga ada teman-

teman yang mau beli, ku belikan, ku lebihi minta 

uangnya supaya dapat untung. (P4W4 54-55). 

P mengkonsumsi obat-obatan terlarang bersama 

teman-teman 

Iya, kalo sendirian nggak seru. (P4W4 57). 

P menggunakan narkoba karena rasa penasaran. Penasaran, kok bisa gitu orang kalo ngobat bisa fly … 

ya aku coba aja. (P4W4 59). 

P juga merorok dan minum minuman keras. Ngerokok iya, mabuk-mabukan gitu yaaa… iya juga, 

tapi jarang. Nggak sesering ngerokok, sama ngobat. 

(P4W4 61-62). 

P4 memiliki banyak saudara sepupu laki-laki 

dan terlibat dalam kehidupan komunitas 

GENG, dan dari situlah P4 untuk pertama 

kalinya belajar merokok. 

Ngerokok, di kasih sama kaka sepupu, kan banyak 

sepupu yang laki-laki, jadinya ya belajar, di ajarin 

mereka. Kan waktu SMP itu juga lagi ngeGENG, gitu 

sama ada teman-temannya kaka sepupu itu, jadinya 

belajar di situ. (P4W4 64-66). 

P lebih sering berkomunikasi dengan maminya, 

dan jarang bahkan tidak pernah berkomunikasi 

dengan papinya. 

Kalo sama mami sering, tapi kalo sama papi pernah, 

jarang … nggak pernah lah … (P4W4 73). 

P sering keluar rumah karena bosan sendirian  Ya, gimana ya… aku kalo nggak ada orang bosan,  
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di rumah. jadi nya pergi ke tempat teman, kan ada teman yang 

punya PS, jadi aku di sana jagain tempatnya … jadi 2 

hari gitu biasanya baru pulang. (P4W4 91-92). 

Mami P4 mengetahui bahwa anaknya pergi 

menginap dan tidak pulang kerumah karena 

bekerja. 

Mami udah tau aja, aku lagi cari uang. (P4W4 94). 

P berusaha mencari uang sendiri. Di kasih, tapi ku bilang mau cari uang sendiri. (P4W4 

96). 

Mami P mengijinkan P bekerja asalkan 

pekerjaan tersebut halal. 

Iya terserah aja, katanya, yang penting halal, kalo 

haram nggak usah katanya.(P4W4 98) 

 

Orangtua P tidak suka jika P merokok, dan 

dengan keras melarang hal itu.   

tapi mami sering ngeliati ke tampat PS itu, pas mami 

datang aku lagi ngerokok, ketahuan… langsung ku 

matikan, “kenapa itu tangannya berasap?” kata mami 

.. “nggak” ku bilang. “Pokoknya kalo ketahuan 

merokok ku hantam” katanya …. (P4W4 99-101). 

P takut jika harus mendapatkan kekerasan fisik 

dari orangtunya. 

kan mami, papi, adik ku itu jago karate semua, atlet 

karate ..jadi aku paling takut sudah kalo di pukuli 

(P4W4 101-102) 

P sering dipukuli sejak SMP. Sejak SMP aja,. (P4W4 104). 

P di paksa untuk jadi atlet karate. kan aku juga waktu itu, ikut karate juga di suruh papi, 

di paksa ikut padahal nggak ikhlas juga (P4W4 105). 

Nggak juga, Cuma waktu ikut karate itu aja, kan 

supaya di suruh jadi atlet juga, tapi aku nggak terlalu 

suka. (P4W4 107-108). 
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Orang tua P sering berkelahi di rumah. Gimana ya, nggak enak suasananya di rumah. (P4W4 

132). 

Iya, kan mami papi suka berantem, jadinya males … 

(P4W4 134). 

P tidak mengetahui permasalahan yang 

membuat orangtuanya berkelahi. 

 

Nggak tau.. (P4W4 136). 

Iya nggak tau (berteriak) serius,  dan nggak mau tau 

juga … (P4W4 138). 

P juga sering dipukul oleh adiknya hanya 

kerean masalah kecil. 

 

Kan adik ku yang cewe di rumah itu sering mukulin 

aku (P4W4 143). 

Iya kan jago karate, hebat banget. Biasa main ledek-

ledekan,  dia ku panggil keriting, kan rambutnya 

keriting, marah dia, di hajarnya lah aku, sakit banget 

… (P4W4 145-146). 

P tidak membalas perbuatan kasar adiknya 

karena sayang kepada adiknya. 

Nggak lah, ngapain.. (P4W4 148). 

Sayang… (P4W4 150). 

P juga pergi ke diskotik namun jarang. Pernah, tapi nggak sering. (P4W4 154). 

Sama teman-teman, kaka sepupu, tapi aku malas kl 

yang begitu tuh … jadi jarang pergi. (P4W4 156). 

P mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat 

berkumpul dengan teman-temannya. 

Ya..sama-sama, pas kumpul bicara-bicara, akhirnya 

kumpul-kumpul uang beli obat. (P4W4 160). 

P memiliki pengalaman “sakaw” hingga mau 

mati tapi bersyukur dia di tolong temannya. 

Pernah sekali, syukurnya di tolong teman, aku dah 

mau mati rasanya… tapi kutahan. (P4W4 167). 

P tidak diterima pada sebuah sekolah, karena 

tidak mengikuti aturan di sekolah tersebut. 

Menyalahi aturan, kan waktu masuk pendaftaran ni 

bajuku keluarin, rambutku semiran, di tegur sama 

susternya, kan sekolah katolik. Di marahi, ku jawab, 

“suka-suka ku lah “ akhirnya nggak keterima. (P4W4 

187-189). 
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Bagi P aturan aada untuk di langgar. Ya peraturan ada kan buat di langgar (tertawa), biasa 

kan anak muda. Aku nggak suka terlalu banyak 

aturan. (P4W4 191-192). 

P memberikan  “cap” pada dirinya sendiri  

sebagai anak yang suka melawan aturan. 

Ada juga,tapi itu sudah style ku. (P4W4 196) 

“anak yang suka melawan aturan” kata teman-teman 

ku.(P4W4 196) 

Ya, suka-suka aja, lagi pula emang iya kok … (P4W4 

198). 

Nggak sih, seperti yang aku bilang tadi, itu style ka 

… style ku… (P4W4 201). 

P tidak suka terlihat berbeda namun baginya 

dirinya memang sudah berbeda dengan orang 

lain. 

Nggak juga sich, tapi ya mau gimana, emang 

keliahatannya beda. (P4W4 203) 

 

P merasa berbeda dengan orang lain dengan 

kasus-kasus yang di lakukannya di sekolah 

berulang-ulang. 

aku aja masuk pertama di sekolah di SMA banjarbaru 

itu, udah buat kasus, ngobat di sekolah, sampai kaya 

mau mati, di WC sekolah itu aku muntah, lemas dah, 

syukurnya nggak ketahuan kalo ngobat, soalnya aku 

bilang sakit, “masuk angin” kataku .. trus pulang. 

Setiap hari akhirnya gitu aja kerjaan ku, ngobat, sakit, 

pulang … (P4W4 204-207). 

Dengan membuat masalah di sekolah P 

terbebas dari pelajaran sekolah. 

Ya enak, kan nggak perlu belajar, malas sudah aku 

belajar, bosan ..maunya tuh nggak usah terlalu banyak 

belajar, santai santai aja (P4W4 209-210). 

P menginginkan kehidupan yang santai bebas 

dari tugas sekolah. 

iya tahu… maunya tuh nggak usah banyak tugas, 

banyak PR, pusing mikirinnya, (P4W4 212) 

Dengan mengkonsumsi narkoba membauat P 

merasa bebas melakukan apapun.. 

makanya kadang mending aku ngobat, jadinya pergi 

kemana aja, buat apa aja, semauku nggak perlu 

dipikirin… (P4W4 213-214). 
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Memikirkan masalah konflik orangtuanya 

membuat P kehilangan niatnya untuk sekolah. 

Nggak juga, ehh dipikirin sich tapi nggak juga lah … 

males mikirnya. Soalnya kl mikir gitu jadi apa ya … 

nggak semangat buat sekolah, males … (P4W4 219-

220). 

P bercita-cita menjadi pemain BAND karena itu 

baginya sekolah tidak menjadi penting. 

Mau jadi pemain band, waktu SMP tuh setiap hari 

ngeband, makanya ku pikir sekolah nggak penting. 

(P4W4 222-223). 

P bercita-cita ingin jadi pengacara karena 

terlanjur memiliki tattoo. 

Mau sich jadi pengacara (P4W4 227). 

tapi aku punya tattoo, kan waktu SMA kemarin aku 

masuk IPS, kata teman-teman ku kalo jadi pengacara 

nggak apa-apa bertatto katanya … (P4W4 229-230). 

Kelas 1 SMA, sakit sekali, tapi ya kutahan padahal 

banyak banget darahnya, tapi bertatto ini mami papi 

tau …waktu tau mami bilang, “udah terserah”, 

katanya … “jadi pengacara aja”, katanya … itu 

bilangnya waktu marah, padahal sebenarnya nggak 

mau aku jadi pengacara, (P4W4 234-236) 

P menyatakan dirinya tidak sama dengan 

papinya, dan dia tidak mau menjadi seperti 

papinya. 

kan kalo mami maunya aku kaya papi, dulu kan papi 

tuh terkenal di banjar karena atlet karate, jadi mami 

maunya aku juga kaya papi.  

tapi ku bilang aku beda sama papi, malah nggak mau 

kaya papi. (P4W4 237-239). 

P tidak memiliki hubungan yang baimk dengan 

papainya. 

Ya nggak baik lah hubungan ku sama papi dulu, tapi 

sekarang udah baik. (P4W4 241). 

P berkelahi dengan papinya untuk membela 

maminya yang dipukuli. 

Pernah berantem, pukul-pukulan sama papi, karena 

papi suka mukulin mami. (suara sangat lemah) Ku 

tantanggin tapi ya aku kalah lah, diam aja setelah itu, 

soalnya aku nggak tega liat mami dipukulin. Kemarin 
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waktu mami hamil 2 bulan, waktu itu aku pergi lagi 

jaga PS, adik ku telpon, “papi lagi mukulin mami’ 

katanya, langsung aku pulang, ku hantam di mukanya 

papi, aku teriakin “ berkelahi terus, pusing aku kl 

begini terus, mending aku mati aja” kata ku, setelah 

itu berhenti berkelahinya. (P4W4 243-248). 

Perkelahian diantara orang tua P4 sudah terjadi 

sejak P duduk di sekolah dasar. 

seingat ku, dari aku SD, berkelahi terus, sampai pecah 

pecah. (P4W4 254) 

P pernah mengancam untuk pergi dari rumah 

karena bosan dengan perkelahian orangtuanya. 

Pernah ku ancam mau pergi dari rumah, aku sudah 

nge pak baju, “aku sudah nggak tahan, mending aku 

pergi aja, mau hidup sendiri aja, kalo begini terus, 

terserah nanti gimana hidup ku, mau mati juga nggak 

apa-apa, mami papi tinggal terima mayat ku aja”, nah 

udah sampai ngomong gitu aku, sudah pusing setiap 

bulan itu pasti ada aja berantemnya … adik ku Cuma 

nangis-nangis “mami papi sudah berantemnya” 

katanya … (P4W4 254-259). 

P menggunakan narkoba sebagai pelampiasan 

dari kekecewaan, kemarahan, kesedihan, rasa 

bosannya kepada keluarganya, 

Marah, sedih, kecewa, bosan!! Akhirnya mending 

ngobat, supaya bisa tenang, jadinya ngobat buat 

menenangkan dan menyenangkan diri. (P4W4 261-

262).  

P merasakan firasat akan hal buruk sebelum 

kejadian tertangkap polisi. 

Sebetulnya sih 3 hari itu sudah ada firasat kalo mau 

tertangkap. Kan jalan-jalan sama teman, kebetulan 

ada teman yang baru datang dari jawa jadi minta di 

ajakin foto-foto di tugu bundaran baru di banjarbaru. 

Waktu jalan, padahal nggak ada halangan apa-apa, 

aku jatuh sendiri, bingung aku, ini kenapa pikir ku, 

trus jalan naik motor sama teman-teman, jatuh lagi, 
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mulai panik sudah, ini kenapa?? pikir ku … (P4W4 

262-268). 

P tidak mencoba membela diri, lari atau 

melawan saat di tangkap karena memang 

merasa sudah bersalah. 

Di warnet, kan sudah mau ku antar pulang cewenya 

itu, tapi nggak mau, takut di siksa bapaknya katanya, 

aku tunggu 1 jam, ternyata ribut banget di luar, 

perasaan ku ga enak, ternyata polisi banyak banget, 

ada kali 10 orang, pikir ku pasti ini di tangkap, apa 

lagi anak orang sudah ku “gituin” lagi, ya terpaksa 

menyerahkan diri. (P4W4 270-273). 

Pada awalnya P berniat baik ingin membantu, 

namun pengaruh dari teman-temannya akhirnya 

P berubah pikiran dan berniat jahat. 

 

Kan kenal cewe itu, baru hari itu juga, kan awalnya 

niat bantui, soalnya cewe itu minta di bawa kabur, 

karena katanya di rumah dia suka di pukulin sama 

bapaknya. Jadi dikenalin sama teman ku, “itu ada 

cewe yang minta di bawa kabur” katanya … 

“uangnya banyak tuh” katanya teman ku  ..jadi 

awalnya niat bantu tapi malah jadi lain, niat jahat.. 

(P4W4 277-280). 

Nggak tau lah … awalnya gara-gara teman ku yang 

ngenalin itu, katanya “ itu cewenya bisa dipakai tuh” 

makanya niatnya jadi jahat. (P4W4 284-285). 

P melakukan tindakan asusila kepada korban 

karena dibawah pengaruh minuman keras. 

Waktu itu kami beli minum, cewenya juga minum, 

habis minum itu “main”, gantian tuh, setelah itu 

pulang, teman ku duluan, cewenya ikut aku. (P4W4 

287-295). 

Selama berada di pihak kepolisian P 

mendapatkan kekerasan fisik. 

Di polres dulu, aku “masak” dipukuli, sama polisi, 

langsung datang, waktu sudah terbukti, dipukuli 

polisi, hari kedua, dipukuli napi di dalam situ hancur-

hancuran aku.  
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Mendengar  kabar penangkapan P papi P 

mengalami kecelakaan. 

Tapi ada napi yang baik yang punya hp, dipinjamkan 

hp, buat ngehubungi keluarga. Aku telpon papi, 

waktu itu papi lagi dinas luar kota, aku bilang “ papi 

jangan marah dulu ni aku lagi di penjara di polres “,  

“ada masalah apa lagi?” kata papi, “ iya, pokoknya 

datanga aja” kata ku. Itu aku dengar papi nangis di 

telpon. Besoknya aku dengar kabar, papi kecelakaan, 

nabrak orang, korbannya 2 orang patah kaki. (P4W4 

306-311). 

P merasa bersalah. Langsung sakit kepala aku, mikirinnya. Jadi tambah 

sedih, tambah merasa bersalah. 

(P4W4 312) 

Papi P sangat marah. tapi besoknya papi datang, di marahi (P4W4 313) 

P menangis  nggak ada, langsung ditinggalin, tapi besoknya datang 

lagi sama mami. (P4W4 316-320). 

Liat mami nangis, aku juga nangis, pokoknya air mata 

sudah nggak bisa ditahan, padahal aku paling nggak 

bisa nangis. 

Tanggapan berbeda dari kedua orang tua P 

terhadap masalah yang dihadapi P 

Itu papi marah banget, nggak bisa maafin. Cuma 

mami aja yang bisa terima. Jadi sebulan aku di polres, 

setelah itu dikirim ke sini, 2 minggu baru sidang.  

Kekerasan fisik saat pertama kali menghuni 

LPA. 

 

Di dalam sini juga, pertama kali datang dipukuli. 

Perkenalan katanya, sudah tradisinya, jadi aku pasrah 

aja, ya paling 2 hari. (P4W4 322). 

P mengikuti nasehat dari maminya. Maunya, tapi nggak pernah, banyak yang baru masuk 

aku nggak pernah ikut, kan kata mami nggak usah 

ikut-ikutan nggak bagus kalo balas-balasan gitu. Itu 

aja yang aku ingat, sudah sabar, pasrah aja menjalani 
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nasib. (P4W4 324-326). 

Orang tua P4 rutin mengunjunginya ke LPA Sering, sabtu ini katanya mau datang. Tapi kalo mami 

sibuk ngajar, jadi biasanya papi yang datang, gantian, 

kalo lagi bisa dua-duanya datang. (P4W4 329). 

Adik P4 tidak pernah mengunjungi nya di LPA. Nggak pernah datang. (P4W4 331). 

Hubungan P dengan papinya membaik selama 

P berada di dalam LPA. 

Iya, sudah baik, nggak kaya biasanya, bicara aja 

nggak pernah, sekarang sudah bisa ngobrol. (P4W4 

335). 

Iya, ada hikmahnya. (P4W4 337). 

P4 merasa marah dan menyimpan dendam sejak 

lama terhadap papinya. 

Marah aku sama papi, dendam sudah sejak lama. 

(P4W4 339). 

P berusaha memafaakan papinya karena merasa 

sekarang diantara mereka sudah  impas. 

Nggak tau, ya pelan pelan bisa dimaafkan nanti. Sakit 

hati ka … tapi sekarang aku begini, sama saja jadinya. 

(P4W4 341-342). 

P menilai dirinya bururk di mata orang-orang 

yang mengenalnya. 

Iya untuk sebagian orang bisa menilai aku baik, tapi 

kalo orang-orang yang sudah kenal aku, tahu lah 

kelakuan ku kaya apa. (P4W4 347-348). 

Buruk (P4W4 350). 

P berusaha memperbaiki diri. Maunya sich baik-baik, makanya ini sudah tobat. 

(P4W4 352). 

Mau baik-baik aja, kan mau nerusin sekolah, syukur-

syukur bisa kuliah, berhenti ngobat. (P4W4 354). 

P merasa jera dengan tindakannya yang 

membawanya masuk ke dalam LPA. 

Cukup, itu sekali seumur hidup, nggak lagi, gara-gara 

bawa kabur anak orang sampai terjerumus ke dalam 

sini. Tobat. (P4W4 356-357). 

P ingin merubah image nya menjadi anak baik-

baik dengan melanjutkan pendidikannya ke 

Aku pengen kuliah, pengen ngerubah image jadi anak 

baik-baik. Mau jadi pengacara. (P4W4 356-366). 
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jenjang kuliah, dan P4 ingin mewujudkan cita-

citanya menjadi pengacara. 

  

Setelah melakukan tahap memberikan makna pada hasil wawancara,selanjutnya peneliti 

melakukan tahapan berikutnya, yaitumelakukan proses kategorisasi yang mana melalui proses 

ini menghasilkan beberapa kategori data partisipan keempat: 

 

d. Kategori Partisipan 4: 

1. Sekolah dan permasalahannya 

2. Tidak suka dengan aturan 

3. Penilaian orang lain terhadap dirinya 

4. Penilaian terhadap diri sendiri 

5. Lebih suka berada di luar rumah 

6. Perilaku delinkuen yang dilakukan 

7. Hubungan dan komunikasi dengan keluarga 

8. Konflik di dalam keluarga 

9. Kekerasan fisik 

10. Keinginan untuk hidup baik 

11. Penyesalan 

Berdasarkan kategori-kategori yang telah ada, maka langkah selanjutnya adalah 

merekonstruksi kategori-kategori tersebut ke dalam sebuah narasi. 
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e. Analisis Partisipan 4 

P4 memiliki beberapa pengalaman tidak menyenangkan dalam hidupnya.Di 

bidang pendidikan P4 harus pindah sekolah yang mengakibatkannya harus tinggal 

terpisah dengan orang tuanya. Adapun P4 harus pindah sekolah karena di sekolahnya 

yang lama, P4 kerap kali melanggar peraturan,  dan membuat masalah. P4 yang 

merasa bosan dengan kegiatan belajar mengajar dan terbebani dengan tugas-tugas 

pelajaran, selalu saja melawan perintah dari gurunya. Bagi P4 belajar dan 

mengerjakan tugas menjadi sangat sulit baginya, kesulitan itu di sadari P4 sebagai 

efek dari narkoba yang digunakannya selama ini.  

P4 sering kali dengan sengaja melanggar peraturan sekolah, karena pada 

dasarnya P4 memang tidak suka hidup dengan aturan. Baginya kehidupan akan terasa 

mudah dan nyaman jika tanpa banyak aturan yang harus di jalankan. Beberapa contoh 

peraturan-peraturan yang sering di langgar P4 adalah tidak mau ngerjakan tugas 

pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya, tidak berpakaian dengan rapi, dan 

sering kali membolos selama jam pelajaran. Pernah ada pangalaman saat P4 akan 

mendaftar untuk masuk sekolah P4 tidak di terima karena selama mendaftarakan diri 

penampilan P4 tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan rambut yang di cat, 

dan kemeja yang dibiarkan terurai tanpa di selipkan pada celana, P4 pun dengan 

mudah membantah teguran dari salah seorang pengajar yang memperingatkannya.  

Kebiasaan P4 yang sering kali melanggar peraturan-peraturan itu membuat 

teman-temannya memberkan julukan untuknya yaitu “anak yang suka melawan 

aturan” walaupun julukan tersebut terkesan bernada negatif namuan bagi P4 hal 

tersebut memang benar adanya, bagi P4 peraturan ada untuk di langgar, bahkan bagi 
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P4 melanggar peraturan yang ada merupakan style dirinya, sebuah bagian dari dirinya 

yang memang menggambarkan tentang siapa dirinya.  

P4 tidak memiliki komunikasi yang baik dengan anggota keluarganya, papi 

mami dan adiknya. Kesibukan orang tuanya yang kedua-duanya  bekerja dan baru 

pulang ke rumah saat sore hari menjelang malam membuat intensitas bertemu 

menjadi sangat kurang. Demikian juga dengan adik P4 yang juga berusia remaja, 

sibuk dengan kegiatan pertemannya sendiri. Bosan dengan suasana rumah yang sepi, 

P4 yang sehabis pulang sekolah akan selalu sendiri di rumah akhirnya lebih betah 

menghabiskan banyak waktunya di luar rumah.  

Memiliki pekerjaan paruh waktu di buah tempat permainan play station milik 

temannya membantu P4 untuk beraktifitas di luar rumah dan sekaligus sebagai 

pekerjaan untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Kegiatan P4 yang bekerja 

paruh waktu di ketahui oleh maminya yang juga memberikan ijin dengan syarat 

bahwa perkerjaan itu merupakan hal yang halal.   

Di dalam rumah keluarga P4 memiliki aturan yang keras dan juga akan ada 

konsekwensi hukuma fisik yang kasar jika melanggar peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan perilaku-perilaku menyimpang seperti merokok, minum-

minuman keras, dan juga narkoba, dan penyimpangan yang lainnya. Hal itu membuat 

P4 tidak dapat banyak berkutik di dalam rumahnya.  

Kesan anak baik akan tampak jika P4 berada di dalam rumah, namun saat 

beaktifitas di luar rumah, maka sebagai anak muda yang berjiwa ingin bebas seperti 

P4, ini adalah kesempatan untuk melakukan banyak hal tanpa aturan, merokok, 

minum-minuman keras bahkan menggunakan narkoba.   
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Beberapa tindakan menyimpang tersebut sudah di lakukan  P4 sejak dia masih 

kecil.Pertama kali P4 belajar merokok adalah bersama kakak sepupunya (laki-laki) 

yang tergabung dalam sebuah geng. 

Satu hal yang menjadi beban pikiran P4 yang berhubungan dengan keadaan 

keluarganya adalah bahwa kehidupan orangtuanya tidaklah harmonis.Sering kali 

terjadi perkelahian antara papi dan maminya.Perkelahian tersebut sudah sering terjadi 

semenjak P4 duduk di sekolah dasar.P4 yang mengaku tidak mengatahui akar 

permasalahan yang menyebabkan papi dan maminya bertengkar sangat merasa bosan 

dengan keadaan tersebut. Setiap kali perkelahian terjadi P4 selalu saja di suguhi 

dengan dengan suasana rumah yang kacau, banyak barang yang pecah karena di 

banting dan tak jarang P4 juga harus menyaksikan maminya babak belur karena 

dipukuli oleh papinya.  

Beranjak dewasa P4 yang merasa kasihan dengan keadaan maminya sering 

menantang papinya untuk berkelahi sebagai pembelaan kepada maminya, dan karena 

pada dasarnya papi P4 adalah seorang atlet karate maka sudah jelas perkelahian 

tersebut dimenangkan oleh papinya, dan P4 hanya pasrah karena juga harus menerima 

kekerasan fisik dari papinya.  

Keadaan keluarga yang tidak harmonis menjadi salah satu alasan P4 untuk 

menggunakan narkoba, baginya sangat menjadi beban jika memikirkan hal tersebut, 

membuatnya menjadi malas untuk sekolah, dan jika sudah begitu maka menggunakan 

narkoba menjadi pelarian sebagai kegiatan untuk menenangkan dan menyenangkan 

diri, karena sebagai anak tertua P4 tidak merasa bisa berbuat banyak untuk merubah 

keadaan keluarganya, walaupun juga pernah tejadi saat satu perkelahian terjadi P4 
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yang sudah sangat bosan mengancam akan pergi meninggalkan rumah dan bunuh diri 

jika keadaan yang seperti itu tidak berhenti. Namun ancaman P4 hanya berhasil 

meredakan keadaan untuk sementara, tidak bisa merubah apapun di dalam 

keluarganya. 

Banyak hal tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan keluarga P4, 

paksaan untuk juga menjadi atlet karate seperti papinya, membuat P4 yang walaupun 

menurut untuk ikut latihan karate, menentang maminya karena P4 tidak ingin di sama 

kan dengan papinya, baginya dia dan papinya berbeda dan malah P4 yang 

menyimpan dendam kepada papinya tidak ingin menjadi sama seperti papinya.  

Kekerasan fisik bukan hanya sering didapatkan P4 dari papinya, juga 

beberapa kali dari adik perempuannya yang dalam perselisihan kecil dengan P4 tidak 

segan akan memukul P4, karena adik P4 pun adalah seorang atlet karate. Namun 

begitu P4 tidak lantas membalas perbuatan adiknya, P4 sangat menyayangi adiknya, 

jadi walaupun mendapat kekerasan fisik P4 tidak akan memukul adiknya.  

Walaupun masuk ke dalam LPA karena kasus pemerkosaan, namun pada 

kehidupan sehari-harinya P4 kerap kali melakukan tindakan-tindakan delinkuen.P4 

menggunakan narkoba, merokok, minum minuman keras, berkelahi.P4 menggunakan 

narkoba bersama dengan teman-temannya, begitu pula dengan merorok dan minum 

minuman keras.Baginya sebagai anak muda perilaku delinkuen tersebut merupakan 

hal yang wajar dilakukan.P4 juga sering kali berkelahi, bahkan tidak segan memukul 

gurunya yang menurutnya terlalu cerewet untuk mengatur segala sesuatu perihal 

pelajaran. 
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Dalam kronologi tindakan pemerkosaan dan sampai pada penangkapan P4 

oleh pihak yang berwajib dalam beberapa hari sebelumnya P4 sempat merasakan hal 

yang buruk aka terjadi pada dirinya.Berawal dari niat untuk membantu seorang 

perempuan untuk melarikan diri dari rumah karena kerap kali mendapatkan perlakuan 

kasar dari ayahnya, P4 yang merasa senasib dengan perempaun tersebut, P4 dengan 

seorang temannya berusaha untuk membantu perempuan yang baru di kenalnya itu 

untuk kabur dari rumah.Setelah berhasil membawa kabur, P4, temannya dan 

perempuan tersebut pergi untuk jalan, dalam perjalanan itulah niat buruk muncul 

dalam pikiran P4. Dan karena mereka bertiga sudah berada di bawah pengaruh 

minuman keras maka terjadilah tindakan asusila tersebut, yang walaupun dilakukan 

atas dasar suka sama suka, namun karena usia perempuan tersebut barulah 13 tahun 

maka P4 dan temannya tersebut terjerat pasal undang-undang perlindungan anak.  

P4 yang jelas terbukti bersalah tidak bisa lari, dan saat tertangkap di dalam 

tahanan P4 mendapatkan tindakan kekerasan fisik oleh pihak polisi dan napi lain di 

dalam tahanan. Setelah 2 hari barulah P4 baru bisa menghubungi keluarganya atas 

bantuan salah seorang napi yang meminjamkan hp untuknya. 

Orang pertama yang dihubungi P4 adalah papinya.P4 yang ketakutan meminta 

maaf dan akhirnya mengabarkan bahwa dirinya berada dalam tahanan polisi. 

Mendapat kabar yang buruk papi P4 yang sewaktu menerima telpon dari P4 sedang 

dalam perjalanan pulang dari dinas luar kota mendapatka musibah yaitu nemabrak 

orang di perjalanan.  

Hal tersebut membuat P4 sangat merasa sedih dan bersalah.Namun keadaan 

sudah tidak bisa dirubah, kunjungan pertama papi P4 ke tahanan tidak menghasilkan 
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apapun, tidak ada tanggapan dari papinya, hanya P4 saja yang mengutarakan 

penyesalannya. Di hari kedua kunjungan P4 di datangi oleh papi dan maminya, 

kemarahan papi P4 jelas terlihat dan tidak ada kata maaf, namun perlakukan berbeda 

datang dari maminya yang walaupun dengan menangis berusaha menerima keadaan 

P4. Melihat maminya menangis P4 yang sebenarnya sangat sulit untuk meneteskan 

air mata, tidak bisa membendung kesedihannya dan akhirnya juga ikut menagis. 

Penderitaan P4 tidak berhenti saat berada di tahanan polisi, untuk menunggu 

putusan peradilan dan selama mengikuti sidang P4 dipindahkan ke LPA.Dan saat 

pertama kali datang ke LPA, P4 pun harus sekali lagi menerima kekerasan fisik dari 

teman-temannya di dalam LPA sebagai bagian dari ritual ucapan selamat datang. 

Selama berada di LPA, P4 rutin mendapatkan kunjungan dari orang tuanya, 

ada hikmah di balik keberadaan P4 di dalam LPA, hubungan yang dulunya tidak baik 

antara anak dan papinya, sedikit demi sedikit bisa menjadi baik, adanya komunikasi 

dan keterbukaan hati dari P4 untuk bisa memaafkan papinya membuat hubungan 

mereka menjadi baik. P4 membuka hati untuk memaafkan papinya karena baginya 

jika dulu dia menjadi orang yang di sakiti karena perlakukan dari papinya sekarang 

keadaan sudah menjadi impas, karena kesalahannya membawanya masuk ke dalam 

LPA sudah juga menyakiti hati papinya. 

Selama berada di dalam LPA.Sedikit demi sedikit P4 memperbaiki hidupnya, 

mencoba menuruti nasehat maminya untuk tidak terlibat masalah di dalam LPA 

dilakukannya dengan kesadaran. P4 yang memandang dirinya akan terkesan menjadi 

anak baik jika dinilai oleh orang yang baru mengenalnya namun bagi mereka yang 

sudah mengenalnya dengan baik maka akan tahu segala keburukannya, ingin dinilai 
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baik oleh semua orang. Untuk bisa dinilai baik itulah P4 bertobat, berhenti 

mengunakan narkoba, dan jika nanti sebebasnya dari LPA ingin kembali melanjutkan 

sekolah dan jika memungkinkan ingin kuliah. 

 

5. Partisipan 5 

a. Gambaran Umum Partisipan 5 

Identitas 

Nama/Inisial : P5 

Umur  : 18 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

 

P5 adalah anak pertama dari 3 bersaudara.Orang tuanya, bapak bekerja 

sebagai buruh bangunan, dan ibu sebagai ibu rumah tangga.Berperawakan besar, 

bahkan terlihat lebih tua dari usianya, kulitnya hitam, dan memiliki tatapan mata yang 

tajam dan menakutkan. 

P5 berhenti bersekolah sejak kelas 5 SD, selama bersekolahpun P5 pernah 

pindah sekolah karena sering berkelahi dengan teman sekolahnya.P5 memutuskan 

berhenti meneruskan pendidikannya karena merasa bosan, tidak merasa tertarik 

dengan pelajaran karena ada masalah dengan matanya yang membuatnya sulit untuk 

membaca. Setelah memutuskan berhenti sekolah P5, mulai bekerja ikut ayahnya 

sebagia buruh bangunan atau pekerjaan apapun yang bias dia kerjakan. Dan setelah 

merasa nyaman bisa menghasilkan uang sendiri P5 bertambah malas untuk kembali 

sekolah. 
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Selama bekerja, penghasilan yang di dapatkannya digunakan untuk 

menghidupi dirinya sendiri dan sebagai lagi diberikan kepada orangtuanya untuk 

membantu meringankan beban ekonomi keluarga, untuk membayar tagihan listik, 

PDAM, atau sekedar untuk menambah  membayar uang sekolah adik-adiknya. 

Dalam memilih teman P5 lebih suka berteman dengan preman yang sering dia 

temui di pasar, dan kebanyakan dari teman-temannya berusia lebih tua dari dirinya. 

P5 lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya diluar rumah, 

dan  karena itu P5 tidak memiliki komunikasi yang bagus dengan orang tuanya., dan 

tidak memiliki keakraban dengan adik-adiknya. 

Sejak kecil P5 sudah terbiasa merokok, dan melalui teman-temannya P5 

mengenal dan mulai mengkonsumsi minum-minuman keras. 

P5 ditangkap dan dimasukkan ke dalam LPA karena kasus pembunuhan, dan 

dihukum 5 tahun masa kurungan.Selama berada di dalam LPA, P5 rajin beribadah 

dan menjadi salah satu tahanan anak yang menghuni sel khusus, karena dianggap 

aktif, bias diandalkan, dan tidak bermasalah. 

b. Laporan Observasi 

P5 adalah seorang pencerita yang baik, P5 secara detail bercerita tentang 

dirinya.  P5 memiliki nada suara yang berat, dengan  menggunakan bahasa daerah di 

tambah dengan logat yang  yang sangat kental pertama kali membuaka pembicaraan 

P5 terlihat sangat tegang. Dia duduk dikursi, melipatkan kedua tanagnnya di atas 
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meja dan menundukkan kepala melihat ke arah kakinya.P5 hanya sesekali 

mengangkat kepalanya untuk melihat peneliti. 

Peneliti berusaha mengajak P5 bercanda untuk mencairkan suasanya, dan 

akhirnya berhasil.P5 mulai mengubah posisi duduknya, walaupun dengan tangan 

tetap berada di atas meja, namun sudah tidak lagi terlipat, dan posisi duduk P5 pun 

tidak lagi tertunduk.P5 juga mulai sering melakukan kontak mata dengan peneliti saat 

berbicara. 

Pertama kali peneliti mendengar P5 tertawa adalah saat P5 mengakui bahwa 

dia sebenarnya malu jika harus menceritakan jalan hidupnya.Dan tertawa itupun lebih 

terkesan pada tertawa untuk menutupi rasa malunya. 

P5 bercerita dengan antusias dan detail.  Sangat mudah menangkap perubahan 

perasaan dari P5 saat dia bercerita dengan melihat gerak tubuh dan mimik 

wajahnya.Beberapa diantaranya, di saat P5 bercerita bagaimana dia tidak suka  

berteman dengan anak sekolahan karena pernah di lecehkan oleh salah satu orang tua 

dari temannya, P5 mengepalkan tangannya, wajahnya tersenyum sinis, dan kata-

katanya terdengat sangat menyayat hati dengan mengakui bahwa dirinya hanyalah 

seorang yang bodoh. 

P5 juga terlihat sangat marah, matanya terbuka lebar, nada suaranya 

meninggi, posisi duduknya tegak saat P5 menceritakan bagaimana dia berkelahi 

sampai akhirnya dia harus membunuh. 
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P5 juga menunjukan sikap hormatnya saat bercerita tentang orang tuanya, P5 

menggeleng-gelengkan kepada tanda ketakutannya jika melawan orang tua dengan 

mimik wajah serius. 

P5 juga bercerita dengan saat ekspresip tentang bagaimana dia di kejar polissi, 

berada dalam pelarian, sampai akhirnya dia menyerahkan diri.P5 mencontohkan 

bagaimana dia mengigil ketakutan, panik, dan kebingungan dengan beberapa gerak 

tubuhnya, seperti memegang kepala, menutup wajah dengan kedua tangannya, dan 

menekan dadanya dengan tangan. 

P5 juga selalu tertawa sinis setiap kali di dalam ceritanya dia mengakui bahwa 

dirinya hanyalah orang bodoh yang tidak berpendidikan. 

Hal yang mengharuskanpun terjadi saat dengan suara yang bergetar P5 

bercerita tentang bagaimana dia nantinya harus hidup terpisah dengan orang tuanya 

karena jika dia kembali ke rumah orang tuanya dia terancam akan dibunuh. Dan tanpa 

di sadari P5 meneteskan air mata saat dia mengungkapkan betapa sakitnya hati jika 

nanti memang harus hidup jauh terpisah. 

P5 juga terlihat mendengarkan dan menyimak saat beberapa pandangan 

peneliti berikan agar P5 tidak terlalu merasa rendah diri. P5 melihat kearah peneliti 

dan menganggukan kepala tanda mengerti apa yang peneliti sampaikan.  

c. Analisis Verbatim Partisipan Kelima 

Makna Verbatim dan Lokasi 

 P Merasa kasihan terhadap diri sendiri. Awalnya 3 bulan di tahan dipolres, tapi ulun 
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(saya) minta pindah ke sini. (P5W5 8) 

Hah … iya merasa ga enak, sedih, karena 

Cuma saya yang hukumannya paling berat, 

jadi yang lain masuk, terus keluar duluan ..saat 

lihat orang keluar saya merasa sedih. (P5W5 

10-11) 

 P Putus sekolah Sekolah saya Cuma sampai kelas 5 SD. (P5W5 

20) 

Nakal ka, saya sering berkelahi. (P5W5 22) 

P harus 2 kali pindah sekolah karena berkelahi. Saya tuh 2 kali pindah sekolah, kelas 4 pindah 

sekolah karena berkelahi, trus kelas 5 pindah 

lagi berkelahi juga. 

(P5W5 28-30) 

Perkelahian terjadi karena saling meledek. Ya..biasanya main-main ledek-ledekan tapi 

teman akhirnya tersinggung, dipukul teman, 

saya balas, jadinya berkelahi. (P5W5 32-33) 

P tidak pernah berkelahi dengan keluarga atau 

tetangganya. 

Kalo sama adik tidak pernah, apa lagi sama 

orang tua, tidak berani saya ka, kualat itu. 

(P5W5 35) 

Ahh tidak, tidak pernah berkelahi, berteman-

teman saja kalo sama tetangga. (P5W5 37) 

Setelah putus sekolah P bekerja. Saya ikut kerja sama bapak, jadi buruh 

bangunan. (P5W5 39) 

P tidak lagi berniat untuk sekolah, karena hanya ingin 

bersenang-senang dengan teman-teman. 

Sudah tidak ada lagi niat buat sekolah, karena 

maunya itu Cuma rame-rame aja, kumpul-

kumpul sama teman-teman, minum-minum. 

(P5W5 41-42) 
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P sudah mulai mengkonsumsi minuman keras sejak 

duduk di bangku sekolah dasar yang awalnya hanya 

sekedar coba-coba. 

Dari masih sekolah saya sudah minum, waktu 

itu teman pertama kali yang memberi, waktu 

itu bulan puasa, teman kasih satu cangkir, 

“coba-coba” katanya … ya saya minum terus 

ketagihan. (P5W5 44-45) 

D nasehati orang tua agar berhenti minum minuman 

keras. 

Saya di marahi, “berhenti minum-minum itu, 

ga ada gunanya, lebih baik beribadah, cari 

pahala” orang tua. (P5W5 47-48). 

P meminum-minuman keras hanya untuk bersenang-

senang saat berkumpul bersama teman-teman. 

 

Tidak tau juga … Cuma rame-rame aja. 

(P5W5 50) 

Kalo seringnya kalo kumpul-kumpul biasa, ya 

minum seadanya aja, nggak juga sampai 

mabuk, tapi ya pernah sampai mabuk juga. 

(P5W5 52-53) 

Tergantung, kalo pas sering ketemu teman-

teman yang suka minum, ya beli … sambil 

ngobrol minum-minum kami.tapi ada juga 

teman yang ga minum, ya ga mungkin beli 

minuman. 

(P5W5 55-56) 

P menikmati efek yang di timbukan karena minum 

minuman keras. 

Eemmmmmm…. Biasa aja. (P5W5 58) 

Sakit kepala, tapi ya dinikmati aja.(P5W5 60) 

 

Selama sekolah P tidak memiliki prestasi karena sudah 

malas untuk belajar.. 

Gimana ya … pokoknya ga pernah dapat 

peringkat kelas, ya karena  itu sudah malas 

sekolah, dalam pikiran itu Cuma mau rame-

rame, asik berteman, apalagi setelah bisa cari 

duit sendiri. (P5W5 62-63) 
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P berteman yang tergabung dalam sebuah geng. Sama teman-teman, seperti geng gitu, adalah 

20 orang.  

(P5W5 65) 

P berteman dengan orang yang usinya lebih tua Tidak, kebanyakan teman-teman lebih tua 

umurnya. Soalnya teman-teman banyak yang 

ketemu di pasar. 

(P5W5 67-68) 

Komunikasi  antara P dan  orang tuanya hanya sebatas 

nasehat 

Saya kalo pulang rumah biasanya tengah 

malam, jadi paling kalo bicara sama orang tua 

yang penting-penting saja, sering di tanya 

bapak soal pekerjaan, di kasih nasehat sama 

orang tua, supaya berhenti minum, belajar  

agama saja cari bekal buat mati. (P5W5 70-73) 

P menilai dirinya Bengal, tidak suka di batasi. Tapi ya gimana saya ini Bengal., maunya itu 

jiwanya ini bebas, tidak suka dibatas-batasi. 

Walaupun tidak sekolah P ingin menjalani kehidupannya 

dengan baik. 

Cita-cita tidak ada, tidak sama seperti orang 

lain, maunya cuma bisa sukses, punya uang 

cukup, tidak seperti orang-orang yang punya 

pengatahuan. Bisa beribadah bagus aja, 

soalnya saya kan tidak sekolah. (P5W5 80-82). 

P kesulitan menerima pelajaran karena ada masalah 

dengan matanya. 

Otak sudah tidak bisa menerima apa yang di 

ajarkan guru. Kalo belajar itu membaca agak 

lama sedikit mata langsung berair, jadi kabur. 

Tidak tahan saya, kalo sudah begitu saya 

membolos. (P5W5 84-85) 

P maklum saat di marahi oleh orangtuanya, Perasaan takut sudah ga ada, ya paling Cuma 
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kesal aja karena di marahi, tapi namanya orang 

tua merasa merawat anak dari kecil wajar aja 

kalo marah, pasti ga ada maksud pikiran buat 

ngapa-ngapain.(P5W5 89-91). 

P lebih sering berada di luar rumah Saya lebih sering di  luar rumah, Paling kalo di 

rumah itu 1 jam saja,  itu aja susah juga mau d 

rumah satu jam, paling d rumah itu makan, 

mandi, ganti baju…  itu juga saya  lebih sering 

makan di warung. Sering nginap d rumah 

teman juga. (P5W5 93-95) 

P lebih memilih berteman dengan preman. Iya, berteman kalo pas waktu musim layangan 

saja, kalo nggak lebih banyak berteman sama 

preman-preman. 

(P5W5 105-106) 

Emmmhhh kan di kandangan sana memang 

banyak yang nakal-nakal jadinya  Cuma 

adanya mereka ya akhirnya berteman sama 

mereka. 

(P5W5 108-109) 

P enggan berteman dengan anak –anak seusianya yang 

masih sekolah karena takut dianggap amembawa 

pengaruh buruk. 

Saya malas berteman sama anak-anak 

sekolahan, soalnya takut di bilang orang tunya 

mereka, kan saya ini nggak sekolah, nanti 

dianggap saya bawa pengaruh buruk, kan saya 

ini tidak baik. 

 (P5W5 111-112) 

kan saya ini sudah tidak sekolah. (P5W5 114) 

P mendapatkan penilaian buruk karena tidak lagi 

sekolah. 

Kata orang. (P5W5 116) 

Ada, orangnya bilang ke anaknya kalo 
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bertaman sama saya tidak sekolah, itu 

bukannya bikin pintar tapi malah bikin jadi 

bodoh. (P5W5 118-119) 

P membatasi diri untuk tidak berteman dengan anak-

anak yang masih sekolah. 

Makanya saya tidak suka berteman sama anak 

sekolahan, mending berteman sama yang 

sederajat sama saya. (P5W5 119-120) 

P memenuhi kebutuhan keuangnnya sendiri dengan uang 

hasilnya bekerja 

Sejak sudah tidak sekolah, sudah tidak pernah 

minta uang sama orang tua. (P5W5 136) 

Yaa kerja, bisa jadi maklar, atau apa aja. 

(P5W5 138) 

P membantu perekonomian keluarga Biasanya waktu saya masih kerja, saya yang 

bantu bayar listrik, PDAM. ( P5W5 162) 

P merasa malu untuk bercerita  Hah … masuk ke sini, malu saya 

menceritakannya. (P5W5 167) 

Kan masuk kesini karena buruk ceritanya. 

(P5W5 169) 

Pmelawan karena merasa terpojok. Sudah pusing saya, karena terpojok, saya buka 

jaket, saya keluarkan juga belati saya. 

(P5W5 192) 

P berusaha untuk melarikan diri setelah menikam 

korbannya, karena tidak ingin masuk penjara. 

tapi saya pikir, bodoh saya kalo nggak lari, 

burung aja mau bebas, masa saya mau 

terkurung. (P5W5 235-236) 

P merasakan dilemma saat memutuskan untuk melarikan 

diri atau menyerahkan diri. 

Dalam hati keinginan buat lari besar sekali, 

tapi juga terpikir orang tua dan adik-adik. 

Akhirnya saya bilang ya sudah saya menyerah 

saja. Terserah lah nanti mau di tembak polisi 

saya pasrah saja. (P5W5 256-258) 
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Bapa P mendukung keputusan P untuk menyerahkan diri 

ke polisi 

“iya bagus, kalo mau menyerah, jadi tidak 

akan merepotkan orang tua, kalo lari pasti 

nanti selalu ditanya polisi. Orang tua jadi tidak 

fokus kerja, hidup tidak tenang”. (P5W5 266-

268) 

P pernah menggunakan ilmu kebal Hah … iya dulu. Tapi sudah di buang. (P5W5 

292) 

P menggunakan ilmu kebal  untuk melindungi diri 

karena merasa banyak musuh 

Ya teman-teman. Kan dulu saya itu punya 

banyak musuh, jadi saya tanya ke teman” ada 

yang punya obat ilmu kebal?” kata teman ada, 

kan neneknya teman itu orang dayak asli, jadi 

di minta, lalu saya pakai.  Tapi sudah saya 

buang. (P5W5 294-296) 

P membuang ilmu kebalnya karena permintaan dari bapa 

nya. 

Di suruh bapa, bapa bilang, barang seperti itu 

bawa sial. Bapa kerja tidak ada hasilnya, rejeki 

selalu di ambil orang. Kasian saya sama bapa. 

(P5W5 298-299) 

Kepasrahan P kepada Tuhan membuatnya tidak terluka 

dalam perkelahian. 

Itu artinya Tuhan sayang, di lindungi Tuhan 

kan saya sudah pasrah. (P5W5 309) 

P dianggap telah berani bertanggungjawab terhadap 

perbuatannya. 

kata polisi itu dia kasian sama saya, karena 

saya sudah menyerah artinya saya berani 

berbuat berani bertanggungjawab, (P5W5 321-

322) 

P dihantui oleh korban yang meninggal itu 3 malam saya di polsek, si korban tadi 

matinya jadi pocong. (P5W5 323) 

itu dalam hati saya Cuma baca doa, takut saya 

sebenarnya. (P5W5 328) 
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P merasa bersalah terhadap orang tua korban saya menghadap itu Cuma tunduk aja, saya 

tidak enak sama orang tuanya. (P5W5 330-

331) 

P ditantang orang tua korban, untuk kembali berkelahi. “ nanti setelah keluar dari sini, kita lagi dua 

yang berkelahi, kita lihat siapa yang mati 

lagi?” (P5W5 331-332) 

P membela diri di hadapan orang tua korban. saya ini cuma melawan, membela diri pak. 

coba di pikir kalo sudah begitu dari pada saya 

di bunuh saya membela diri, tidak tahu juga 

akhirnya kalo anak bapak yang akhirnya mati. 

(P5W5 335-336) 

P diancam oleh anggota keluarga korban yang lain. menyuruh saya untuk mengenali wajah 

mereka, karena  katanya nanti saya kalo sudah 

keluar pasti ketemu mereka. (P5W5 339-340) 

Orang tua P memintanya agar nanti keluar dari LPA agar 

tidak lagi kembali ke rumah, karena teah mendapat 

ancaman bahwa P akan dibunuh. 

nanti kamu kalo setelah keluar dari sini, jangan 

tinggal lagi di kampung sini, tinggal di kota 

lain aja”, “kenapa ma?” Saya bilang 

(menangis). ” Ada yang bilang, hutang darah 

di bayar darah, hutang nyawa di banyar 

nyawa” (P5W5 345-347) 

P sakit hati karena terbuang dari lingkungan tempat 

tingaalnya. 

sedih saya mendengar itu,  liat mama 

menangis. “iya ma, saya juga nanti janji 

setelah keluar dari sini tidak mau lagi 

berkelahi, cari hidup di rantau aja nanti”. 

(P5W5 347-348) 

Sakit hati (P5W5 349) 

P takut terbunuh jika kembnali ke kampungnnya. Kalo gimana gimana saya pergi jauh, tidak 

mau lagi di kampung, karena pasti saya mati. 
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Saya sudah merasa susah hidup di 

penjara,tidak mau saya setelah itu harus mati 

lagi. (P5W5 353-355) 

Karena bodoh dalam bidang pendidikan, maka  dalam 

mencari pekerjaan P mengandalkan tenaga. 

Pokoknya cari kerja, di rantau yang pasti ada 

perkerjaan yang bagus, bisa kerja pake tenang, 

bisa makan, cukup lah buat hidup, karena 

orang bodoh tidak sekolah kaya saya, Cuma 

bisa jual tenaga. Ya… itulah harapan terakhir, 

cita-citanya begitu saja.  (P5W5 357-359) 

P tidak ingin kembali membebani keluarganya. Iya, paling saya pikir pulang liat orang tua 

setengah tahun, atau satu tahun sekali, kalau 

mau tinggal diam di kampung lagi, saya lagi 

nanti yang bakalan jadi korban. Malah bikin 

beban orang tua, ini saja saya di sini, orang tua 

sudah merasa kehilangan, biasanya ada anak 3 

orang d rumah, satu orang tidak ada, rasa 

kurang keluarga, apa lagi sampai saya mati. 

(P5W5 361-364) 

P berkelahi di dalam LPA karena membela temannya. Pernah Sekali (P5W5  376) 

Kan ada teman yang berantem, saya ikut saja 

membela teman. saya itu ka kalo ada teman 

sakit, ada masalah itu pasti tidak tahan, harus 

bantu, karena kan kalo berteman tidak bisa 

kalo mau  enaknya saja, sakit-sakitnya juga 

harus kita bantu. Dari dulu sudah begitu. 

(P5W5 378-380) 

P dinilai baik oleh Pembina narapidana anak dan itu 

membuatnya dimasukkan dalan sel khusus. 

Itu di dalamnya yang napi-napi sudah 

mengajukan PB (pembebasan bersyarat), tapi 
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dulu saya di pilih pak Didi, dimasukkan dalam 

situ, karena saya dinilai baik, rajin sholat. 

Katanya supaya jadi baik, tidak nakal lagi. Kan 

jadi bisa sholat lima waktu. (P5W5 385-387) 

P berharap bisa mendapatkan pendidikan agama yang 

baik dan sedikit pendidikan formal di dalam LPA 

Hah ..harapan nya ya bisa dapat ilmu yang 

bermanfaat, ilmu agama lah, belajar sekolah 

sedikit-sedikit. 

(P5W5 389-390) 

P merasa malu karena telah telah menceritakan 

masalahnya, karena menganggap apa yang terjadi 

padanya adalah hal yang buruk 

sebenarnya malu saya cerita ni. (P5W5 392) 

Kan artinya ceritanya tidak bagus.(P5W5 394) 

Setelah melakukan tahap memberikan makna pada hasil wawancara, selanjutnya 

peneliti melakukan tahapan berikutnya, yaitu melakukan proses kategorisasi yang 

mana melalui proses ini menghasilkan beberapa kategori data partisipan kelima: 

 

d. Kategori Partisipan 5: 

1. Permasalahan di sekolah/pendidikan 

2. Bekerja mencari nafkah sendiri 

3. Perilaku delinkuen yang dilakukan 

4. Lebih suka berteman dengan preman 

5. Menilai diri sendiri buruk 

6. Hubungan dan komunikasi dengan orang tua 

7. Pengalaman buruk 

8. Melawan karena merasa terpojok 

9. Menggunakan ilmu kebal 
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10. Penyerahan diri pada Tuhan 

11. Konflik di dalam diri partisipan 

12. Mendapatkan ancaman 

13. Perasaan sakit hati karena meras terbuang 

14. Kegiatan di dalam LPA 

15. Penilaian yang baik dari orang lain 

16. Loyalitas kepada teman 

 

Berdasarkan kategori-kategori yang telah ada, maka langkah selanjutnya adalah 

merekonstruksi kategori-kategori tersebut ke dalam sebuah narasi. 

 

e. Analisis Partisipan 5 

Sebelum menjalani masa tahanannya selama 5 tahun di LPA, P5 selama 3 

bulan mendekam dalam tahanan di polres menunggu masa persidangan. Selama 

berada di dalam tahanan polres, P5 merasa sedih terhadap dirinya sendiri yang 

dibandingkan dengan tahanan yang lain mendapatkan hukuman paling lama, P5 

merasa tidak nyaman dengan tahanan lain yang silih berganti datang dan pergi dan 

kerena merasa sedih tetap tinggal lama di dalam tahanan polres P5 meminta agar 

dirinya dipindahkan ke LPA. P5 diadili dan di hukum di dalam LPA karena kasus 

pembunuhan yang dilakukannya, 2 orang menjadi korbannya, 1 orang meninggal 

dunnia dan 1 orang lainnya cacat seumur hidup.  
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Sebelum masuk dalam LPA, P5 menjalani kehidupannya dengan berat.Hanya 

bersekolah sampai kelas 5 SD, dan selanjutnya bekerja untuk mencari nafkah 

memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk membantu kehidupan keluarga. 

P5 putus sekolah  karena niatnya untuk meneruskan pendidikan sudah tidak ada lagi. 

Selama masih sekolah P5 kerap kali berkelahi dengan teman-temannya, semenjak 

kelas 1 SD sampai kelas 5, P5 dua kali pindah sekolah, dan dengan kasus yang sama 

yaitu berkelahi. Perkelahin terjadi karena masalah kecil, P5 sering meledek teman-

temannya namun karena merasa tersinggung dengan ledekan P5, teman tersebut 

memukul P5 dan P5 akhirnya membalasnya.Karena kerap kali berkelahi P5 menilai 

dirinya sebagai seorang yang nakal. 

P5 juga merasa bosan dengan kegiatan belajarnya di sekolah karena P5 

menggalami gangguan pada matanya yang membuatnya merasa pusing dan matanya 

menjadi tidak nyaman jika terlalu lama membaca.Karena kebosanannya itu P5 sering 

kali membolos. P5 sama sekali tidak  berniat untuk melanjutkan pendidikannya 

karena dalam pikirannya hanya ingin berkumpul dengan teman-temannya dan 

bersenang-senang, apa lagi setelah dirinya merasa nyaman bekerja dan bisa 

menghasilkan uang sendiri. Setelah berhenti sekolah P5 tidak pernah lagi meminta 

uang kepada kedua orang tuanya, dan karena pekerjaan yang dilakukannya P5 

menjadi lebih sering berada di luar rumah daripada berkumpul dengan orang tua dan 

adiknya.P5 pulang kerumah hanya untuk mandi, ganti pakaian, atau sekedar makan. 

Walaupun tidak memiliki banyak waktu untuk berkomunikasi dengan 

orangtuanya namun P5 sangat menyayangi dan menghormati orangtuanya.Dalam hal 

bekerja dan mendapatkan penghasilan, P5 selalu menyisihkan uangnya untuk 
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membantu orangtuanya walaupun hanya sekedar untuk membayar tagihan PDAM 

atau listrik. P5 juga berusaha untuk bisa mematuhi semua nasehat yang diberikan oleh 

orangtuanya, seperti saat P5 menggunakan ilmu kekebalan tubuh, ayah P5 

memintanya untuk membuang kesaktian tersebut, karena menurut ayahnya kesaktian 

itu menghalangi rejeki yang menggalir untuk keluarga mereka.  

P5 yang awalnya menggunakan ilmu kekebalan untuk melindungi dirinya 

karena ia merasa banyak memiliki musuh akhirnya menuruti nasehat ayahnya dan 

pergi menemui salah satu pemuka agama untuk meminta pencerahan dan doa agar 

bisa terlepas dari pengaruh ilmu kebal tersebut. P5 juga berusaha untuk mengikuti 

semua nasehat orang tuanya yang lain seperti hal-hal kecil yaitu tidak tidur terlalu 

malam, berhenti mabuk-mabukan, lebih taat beribadah, namun ada kalanya P5 merasa 

sulit untuk mengikuti nasehat tersebut karena lingkungan pergaulannya yang 

memberikan pengaruh sangat besar baginya dan di ujung penyesalan dari P5 

menganggap dirinya sebagai seseorang yang Bengal, dan selain itu P5 juga merasa 

bahwa jiwanya tidak ingin dibatasi dan ingin bebas.  

P5 memiliki kedekatan dengan teman-temannya mereka tergabung dalam 

sebuah geng yang kira-kira berjumlah 20 orang.P5 lebih banyak berteman dengan 

orang yang usianya lebih tua dan kebanyakan dari teman-teman P5 adalah preman-

preman yang sering dijumpainya di pasar.Bersama teman-temannya ini P5 banyak 

menghabiskan waktu untuk berkumpul dan minum-minuman keras.  

Merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan P5 jika berkumpul dengan 

teman-temannya mereka akan membeli minuman keras dan meminumnya bersama-

sama. Dalam memilih teman, P5 tidak banyak memiliki pilihan, karena P5 merasa 
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enggan berteman dengan anak sekolahan maka P5 berteman dengan preman-preman 

yang memang banyak terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 

Setelah tidak lagi bersekolah P5 lebih merasa nyaman berteman dengan 

preman yang sering dijumpainya di pasar dibandingkan dengan anak-anak seusianya 

yang masih bersekolah, hal itu karena P5 merasa rendah diri, menganggap dirinya 

tidak sederajat dengan anak-anak yang bersekolah.  

P5 pernah menerima perlakuan tidak menyenangkan, dia direndahkan saat 

berteman dengan anak-anak yang bersekolah yaitu salah seorang orang tua  

mengatakan kepada anaknya jika berteman dengan P5 yang tidak bersekolah tidak 

akan membuat pintar tetapi malah menjadi bodoh, dan oleh sebab itu P5 menjadi 

enggan berteman dengan anak sekolahan karena takut akan dianggap membawa 

pengaruh yang buruk.  

Keadaan P5 yang putus sekolah kerap kali membuat P5 menganggap dirinya 

rendah, P5 tidak berani memiliki cita-cita, keinginan dalam hidupnya hanyalah ingin 

bisa hidup baik, bisa beribadah dengan baik sehingga bisa memiliki banyak amal 

kebaikan untuk bekalnya di akhirat. 

Awal mula cerita perkelahian P5 yang akhirnya membawanya berurusan 

dengan hukum adalah di saat suatu malam, P5 yang nongkrong di tempat permainan 

karambol, terlibat kesalahpahaman dengan seseorang yang tidak di kenalnya di sana.  

P5 terpojok dan di tantang untuuk berkelahi walaupun sudah beberapa kali 

meminta maaf namun orang asing tersebut tetap saja menantang P5 untuk beradu 

kekuatan. P5 yang saat itu merasa terancam karena di keroyok, dengan nalurinya 

sebagai manusia yang ingin bertahan hidup melawan dengan segenap kekuatannya 
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dan keberserahannya kepada Tuhan, dan perlindungan dari Tuhan di rasakan oleh P5 

karena selama perkelahian tersebut P5 hanya terluka sedikit, sedangkan dari 

perlawanannya dalam perkelahian tersebut, P5 membunuh 1 orang dan melukai 1 

orang yang lain. 

  Beberapa saat setelah perkelahian yang terjadi malam itu, P5 berusaha untuk 

melarikan diri dari kejaran polisi. P5 merasakan pertengtangan dua keinginan di 

dalam dirinya, satu sisi P5 memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melarikan diri, 

namun saat mengingat beban dan tanggung jawab yang akan diterima orang tua dan 

keluarganya P5 menjadi mengurungkan niatnya melarikan diri, dan dengan pergulatan 

batin yang sangat kuat akhirnya P5 memutuskan menyerahkan diri ke pada pihak 

polisi.  

Orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat P5 mendukung keputusannya 

tersebut dengan alasan bahwa jika P5 melarikan diri, maka selama dalam pelariannya 

P5 tidak akan bisa tenang, akan di hantui oleh rasa bersalah dan ketakutannya. Dan 

bagi bapa P5 hal itu adalah keputusan yang baik karena adalah tindakan bertanggung 

jawab yang tidak akan menyusahkan orangtua.  

Keputusan P5 untuk menyerahkan diri bukan hanya di nilai baik baik oleh 

orangtuanya saja tetapi juga oleh pihak kepolisian yang menilai bahwa keputusan P5 

untuk menyerahkan diri adalah tindakan berani dan bertanggungjawab di bandingkan 

dengan pelaku pembunuhan yang lainnya. 

Walaupun P5 telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian namun dari 

pihak kedua korban P5 tidak sepenuhnya menyerahkan kasus P5kepada polisi, 

ancaman demi ancaman di terima P5 dan keluargannya, karena bagi pihak keluarga 
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yang merasa dendam, perbuatan P5 yang membunuh dan melukai akan menjadi 

impas jika juga dibayar dengan darah dan nyawa P5.  

Ancaman yang diterima P5 membuatnya tidak akan lagi bisa kembali ke 

daerah asalnya seusai keluar dari LPA dan hal ini membuat P5 merasa terbuang. P5 

sangat menyesal, P5 juga merasa sangat sedih dan sakit hati karena tindakannya 

menimbulkan reaksi yang sangat keras dari pihak keluarga korban yang akhirnya juga 

berimbas pada keluarganya. 

P5 yang melihat ibunya menangis, tidak henti-hentinya menyalahkan diri 

sendiri. Dan hanya dengan berjanji akan memperbaiki diri dan lebih membekali diri 

dengan ilmu agama selama di dalam LPA sedikit membantu P5 mengatasi rasa 

bersalahnya. Selama di dalam LPA P5 mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin, 

P5 juga mengikuti program pendidikan Paket A. 

 P5 yang mengaku sangat loyal kepada temannya pernah terlibat perkelahian 

dengan teman-temannya di dalam LPA, karena P5 membela temannya yang saat itu 

terlibat perkelahian.  

Terlepas dari perkelahian yang dilakukan P5, Pembina anak-anak di LPA 

menilai P5 baik dan sehingga itu P5 dimasukkan ke sel khusus yang mendapatkan 

keistimewaan yaitu pintu sel kamar tidak terkunci, sehingga P5 bisa dengan leluasa 

mengikuti kegiatan keagamaan. 

Karena keberadaannya di dalam LPA, dan kasus pembunuhan yang 

dilakukkannya, P5 sangat merasa malu, berulang kali P5 mengungkapkan rasa 

malunya tersebut dan menilai dirinya buruk karena telah membunuh, dan menjadi 

tahanan di LPA. 
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B. Triangulasi Data 

a. Partisipan Pertama (P1) 

  Triangulasi data bagi partisipan pertama (P1) dilakukan dengan 

mewawancarai  Koordinator Pembinaan bagi anak-anak LPA berinisial Dd. Dd 

bertugas merancang dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukaan oleh 

anak-anak LPA dalam rangka pembinaan. Dd memiliki kedekatan dengan anak laki-

laki LPA, Dd selalu mendampingi setiap kegiatan anak-anak LPA.Pada sesi konseling 

Dd juga lah yang bertindak sebagai konselor. 

Hampir setiap hari Dd berinteraksi dengan anak laki-laki LPA binaannya, tak 

terkecuali P1.Menurut keterangan Dd, P1 adalah anak yang aktif dalam setiap 

kegiatan yang di selenggarakan pihak Pembina LPA.P1 adalah tipe remaja yang tidak 

banyak bicara, dia suka olahraga. Dalam pergaulannya P1 tidak terlalu dekat dengan 

teman-temannya di Blok D (blok anak laki-laki) 

Maupun dengan teman-temanya satu sel. Tidak seperti anak binaan yang lain 

yang cenderung berteman dan mengelompok kan diri, P1 lebih bersikap netral dengan 

tidak terikat atau menggelompokkan diri dalam 1 kelompok. Dalam beberapa sesi 

koseling P1 jarang sekali untuk berbagi cerita, Dd melihat bahwa P1 bersikap 

menutup diri, jika anak yang lain dengan mudah menunjukan kekhawatiran atau 

kesedihan mereka dalam sesi konseling, namun tidak dengan P1.  
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Menurut Dd, P1 tergolong anak yang cerdas dalam menutupi emosinya seperti 

perasaan marah atau sedih. P1 selama berada di dalam LPA tidak pernah terlibat 

masalah atau terlibat perkelahian. Hal negatif tentang P1 yang di utarakan Dd adalah 

bahwa P1 terkadang lalai menjalankan perintah atau terkesan cuek. Selama di dalam 

LPA, P1 secara rutin mendapatkan kunjungan dari orang tuanya di hari sabtu. 

b. Partisipan Kedua (P2) 

Untuk mendapatkan data trianggulasi P2, maka dilakukan wawancara dengan 

salah seorang sipir perempuan sekaligus Pembina anak Perempuan LPA berinisial 

TY. Setiap hari TY berinteraksi dengan anak-anak perempuan LPA. Sebagai sipir TY 

bertugas menjaga ketertiban dan kedisiplinan anak perempuan dalam blok E (blok 

perempuan) di LPA. Dari hasil wawancara dengan TY, di dapatkan beberapa 

informasi mengenai P2.P2 dinilai sangat manja, baik dalam tingkah lakunya maupun 

dari tutup bicaranya.P2 adalah anak yang cerewet, mudah bergaul baik dengan para 

tahanan anak perempuan lainnya, maupun dengan para tahanan perempuan dewasa. 

Dengan sikap manjanya P2 tidak segan untuuk bermanja dengan para 

sipir.Dalam kesehariannya P2 jarang sekali mengkonsumsi makanan yang di siapkan 

oleh Pihak LPA, dengan alasan tidak suka dengan makanan yang dinilainya tidak 

enak, P2 selalu saja mengeluarkan uang untuk membeli makanan walaupun dengan 

harga yang mahal.  

P2 juga terkenal loyal dengan tahanan yang lain, apalagi dengan teman satu 

selnya. Sering kali P2 yang untuk makan selalu membeli makanan di kantin LPA, 

juga akan membelikan makanan untuk teman-temannya. P2 juga sangat suka belanja 
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pakaian yang ditawarkan oleh para penjual pakaian khusus di dalam LPA.Dari 

keterangan TY, P2 dianggap sulit untuk di atur, dan sering membantah.  

Dengan TY, P2 sering bercerita tentang dirinya. Dan dari beberapa ceritanya 

P2 lebih sering bercerita tentang para lelaki yang suka padanya.P2 merupakan anak 

yang di awasi secara ketat oleh para pembina, karena mengingat kasus yang 

menjeratnya adalah kasus penggunaan obat terlarang.Satu kebiasaan P2 yang selama 

ini masih dilakukannya adalah merokok, walaupun berulang kali di tegur dengan 

keras, dan mendapatkan hukuman karena ketahuan merokok, namun masih saja P2 

merokok secara diam-diam. 

Selama menjalani masa tahanan di dalam LPA, P2 sering mendapatkan 

kunjungan dari orangtua maupun keluarganya. 

c. Partisipan Ketiga (P3). 

Data triangulasi untuk P3 kembali di dapatkan dengan mewawancarai Dd, 

selaku coordinator Pembina untuk anak anak LPA.Dari Dd di dapatkan keterangan 

bahwa P3 adalah anak yang cerewet.P3 aktif dalam kegiatan-giatan yang 

dilaksanakan di LPA, keaktifan P3 adalah dengan membantu sebagai panitia 

penyelenggara atau sekedar membantu persiapan sebuah acara di LPA.  

Bagi Dd, P3 adalah anak yang cerdas. kebanyakan anak binaan yang lain 

kadang akan diam dan menurut saja tanpa banyak berkomentar jika menerima sebuah 

perintah  walaupun tidak mengerti tapi tidak dengan P3 yang akan banyak 

berkomentar, bertanya untuk mengerti suatu perintah agar dia bisa mengerjakan 

perintah atau tugas itu dengan baik.  
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Dalam beberapa kegiatan diskusi atau dalam pergaulannya sehari P3 sering 

mengutarakan pertanyaan pertanyaan sepertinya dia ingin mengetahui segala 

sesuatunya, dan P3 juga di nilai sebagai anak yang kritis dalam menanggapi 

sesuatu.P3 adalah anak yang mudah bergaul, dia cepat akrab dengan siapa saja, baik 

dengan teman-temannya sesama tahanan anak, maupun dengan tahanan dewasa 

lainnya, bahkan dengan para Pembina dan para sipir.P3 adalah anak binaan yang rutin 

menapatkan kunjungan dari orangtuanya. 

d. Partisipan Keempat (P4) 

Saat peneliti bertama kali bertanya kepada Dd tentang P4, kata pertama yang 

terlontar adalah kata “nakal”.Dd menjelaskan bahwa P4 termasuk anak binaan yang 

sulit untuk di atur atau di arahkan.Sikapnya acuh, walaupun dimarahi dan di tegur 

dengan keras P4 selalu saya menanggapinya dengan sikap dingin.Perintah dan 

nasehat yang sering diberikan Pembina kepada P4 hanya seperti kata-kata yang 

masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri.P4 juga sering menjahili teman-

temannya, dalam berbicara P4 sering terkesan tidak pernah serius, segala sesuatunya 

di tanggapi dengan bercanda dan dengan gayanya yang selenggehan P4 sering 

membuat kesal para Pembina.  

P4 adalah anak binaan yang semakin ditekan dengan keras akan semakin 

keras dan dingin pula sikapnya. Karena sikapnya tersebut para Pembina karang 

merasa malas untuk mengurus P4.  

Diantara teman-temannya  P4 dikenal sebagai anak yang pemurah dan senang 

berbagi, karena P4 sering mendapatkan kunjungan dari orangtuanya yang setiap kali 
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datang selalu saja membawakan makanan ringan maka P4 akan selalu membagi-

bagikan kepada teman-temannya bhkan kadang juga memberikan sebagian kepada 

Pembina.  

Di katakana oleh Dd bahwa P4 adalah anak yang melankolis, di balik sikap 

dingin dan selenggehannya P4 akan cepat sekali tersentuh hatinya dengan cerita cerita 

sedih, dan pernah dalam sebuah kesempatan sesi perenungan P4 menangis tersedu-

sedu.  

e. Partisipan Kelima (P5) 

Dari penjelasan Dd tentang P5 di katakana bahwa P5 adalah anak yang 

pendiam. P5 adalah tipe anak binaan yang pasif, dia tidak akan mengerjakan apapun 

jika tidak diperintah dengan spesifik. Selama di dalam LPA, P5 rajin sholat. P5 akan 

menuruti dan akan mengerjakan dengan baik apapun yang diperintahkan oleh para 

Pembina tanpa banyak bicara. P5 adalah tipe remaja dengan tempramen keras.Dia 

cepat menjadi marah jika merasa terusik. Beberapa kali P5 terlibat perkelahian 

dengan anak binaan yang lain, namun sebenarnya P5 tidak suka mencari masalah. P5 

sangat di segani oleh teman-temannya. 

Dalam kesempatan sesi konseling P5 tidak akan mau memulai pembicaraan 

terlebih dahulu mengutarakan isi hatinya atau masalah-masalahnya, tapi jika di 

pancing dengan pertanyaan-pertanyaan maka P5 akan segera menjawab setiap 

pertanyaan dan selanjutnya dengan sendirinya P5 akan menceritkan apa saja yang 

menggangu pikirannya.  2 hal yang menjadi beban pikiran P5 dan yang selalu 

diutarakannya kepada Pembina yaitu ketakutannya setelah keluar dari LPA dan 
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penyesalannya karena sudah putus sekolah.Dd menyatakan bahwa dia sangat kasihan 

kepada P5. Jalan kehidupannya yang keras, tingkat ekonomi keluarga  yang rendah 

membuat P5 menjadi anak yang pemurung. Selama berada di dalam LPA, P5 sangat 

jarang mendapatkan kunjungan dari keluarganya, bahkan dalam 1 kesempatan 

lebaran, P5 pernah menjadi satu-satunya anak binaan yang tidak mendapatkan  

kunjungan.  

C. Pembahasan 

Kelima pertisipan penelitan merupakan remaja yang usianya berkisar antara 

15-18 tahun. yang melakukan pelanggaran hukum. Menurut UU No.3 tahun 1997 

tentang Peradilan anak, pasal 1 butir 1, maka para partisipan di golongkan sebagai 

individu yang melakukan pelanggran hukum namun digolongkan dalam perkara anak 

nakal berdasarkan batasan usia dari 8-18 tahun dan belum kawin.   

Kelima partisipan juga merupakan anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan 

putusan pengadilan menjalani pidana di LPA anak paling lama sampai berumur 18 

tahun.  

Selain berstatus sebagai anak pidana karena sudah jelas terbukti di dalam 

pengadilan bahwa kelima partisipan bersalah menlanggar hukum, kelima partisipan 

juga dapat dikatakan sebagai remaja delinkuen karena dalam keseharian mereka kerap 

melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan anak-anak seusia 

mereka, dimana perilaku tersebut jelas melanggar atau tidak sesuai dengan aturan  

yang dilakukan secara berulang-ulang.  
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Secara sosial para partisipan dikalatan delinkuen karena perilaku mereka 

yang menyimpang adalah bentuk dari pengabaian sosial dan hal itu terjadi disebabkan 

oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat. 

Secara hukum  (Anglo Saxon) para partisipan di katakan delinkuen karena 

kegiatan mereka seperti minum-minuman keras (dilakukan oleh P1, P3, P4 dan P5), 

narkoba (dilakukan oleh P1, P2, P4), pencurian (dilakukan oleh P1 dan P3) adalah 

perbuatan dan tingkah laku yang mencederai norma hukum pidana dan pelanggaran-

pelanggaran terhadap kesusilaan.  

Selanjutnya akan di bahas tentang hasil penelitian mengenai perilaku 

delinkuen remaja yang akan mencoba melihat lebih jauh kepada pemahaman para 

partisipan sendiri tentang tindakan delinkuen yang mereka lakukan, bagaimana 

mereka memaknai perilaku tersebut, apa saja dorongan yang menyebabkan mereka 

berperilaku demikian, bagaimana partisipan menanggapi penilaian dari orang lain, 

dan apa saja konflik batin yang terjadi pada diri partisipan. 

Menurut Erikson, remaja dalam proses pembentukan identitasnya mengalami 

konflik dengan sekitarnya, yang dapat mengakibatkan krisis identitas, yang dapat 

menimbulkan penyimpangan perilaku.  

Pembahasan ini akan diawali dengan melihat problem-problem yang dialami 

remaja untuk nantinya dapat di lihat apa saja dari problem tersebut yang 

mengakibatkan para partisipan berperilaku delinkuen. 

Dari Kelima pertisipan memiliki konflik  yang sama yaitu permasalahan 

yang berhubungan dengan orang tua dimana tidak adanya hubungan dan komunikasi 

yang baik dengan orang tua masing-masing. Walaupun problem yang terjadi dengan 
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masing masing partisipan berbeda satu dengan yang lain, namun dari permasalahan 

tersebut membuat para partisipan merasa tidak nyaman dan bosan berada di rumah.  

Secara singkat akan dipaparkan permasalahan yang dialami para partisipan 

dengan orang tua mereka masing-masing. 

P1, merasa diabaikan atau tidak diperdulikan oleh orang tua, karena 

kesibukan orang tuanya yang bekerja sebagai pemulung menghabiskan waktu untuk 

bisa berkumpul dan berkomunikasi dengan P1. 

P2, yang hidup bersama ibu dan adiknya harus terpisah dengan ayahnya 

karena harus bekerja di lain kota, merasa bosan dan tidak betah d rumah karena kerap 

kali mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya sebagai hukum karena P2 dianggap 

melanggar peraturan.  

P3, hampir sama dengan P2, P3 juga hanya hidup dengan ibu dan adiknya, 

ayahnya bekerja di luar kota. Namun permasalahannya adalah P3 merasa tidak 

dihargai , karena tidak mendapatkan dukungan pada sesuatu yang menjadi 

kegemarannya yaitu bidang otomotif, padahal P3 merasa dirinya memiliki bakat 

dibidang tersebut. 

P4,kedua orangtua P2 bekerja dan karena hal itu membuat mereka jarang 

berada di rumah. P4 yang merasa bosan dengan suasana rumah yang sepi, lebih 

memilih untuk mencari kesibukan d luar rumah. selain karena ketidakharmonisan 

hubungan antara ibu dan ayahnya, P4 sering kali di melihat perkelahian diantara 

orangtuanya tersebut. 

P5, agak berbeda dengan partisipan yang lain P5 tidak memiliki hubungan 

dan komunikasi yang baik denganorangtuanya karena P5 yang sudah harus bekerja 
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sejak putus sekolah kelas 5 SD menjadi jarang berada di rumah. Kesibukan dengan 

pekerjaan masing-masing membuat P5 dan kedua orang tuanya tidak memiliki 

banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan baik. 

Melihat pada kenyataan diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi masalah 

antara para partisipan dengan para orang tua karena dalam hal ini keluarga (orang tua) 

yang pada dasarnya adalah lingkungan sosial terdekat dengan para partisipan  

kehilangan perannya sebagai pemberi rasa aman, dan karena tidak adanya hubungan 

yang baik dan komunikasi yang baik maka bisa dipastikan pula tidak adanya 

pengajaran akan dunia luar dan orang tua tidak mengajarkan memberikan 

pengalaman-pengalaman. 

Keadaan di dalam keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan remaja untuk 

mencari tahu tentang siapa dirinya, suasana dalam keluarga dan hubungan dengan 

orang tuanya masih saja sama di rasakan dari dulu sampai sekarang tidak memberikan 

perubahan yang mampu mengikuti kebutuhan para partisipan akan makna dari sebuah 

keluarga. Keadaan di dalam keluarga yang seperti itu tidak membantu partisipan 

untuk mengolah pengaruh sisa-sisa masa kanak-kanaknya untuk bersiap memasuki 

dunia dan peran sebagai orang dewasa. 

 Dari permasalah tersebut maka menurut teori bahwa remaja mengalami 

kesulitan menemukan identitas karena orang tua tidak bisa menjadi panutan dan 

orangtua tidak menyediakan dirinya untuk bisa mengikuti perkembangan remaja, 

maksudnya adalah bahwa orangtua tidak menyadari perubahan dalam diri remaja 

dengan tuntutan yang lebih kompleks untuk bisa mencari tahu tentang siapa dirinya, 

dan karena tidak menyadari perubahan tersebut maka orangtua terkesan membiarkan 



175 
 

anak-anaknya menjalani tugas-tugasnya sendirian sehingga krisis yang terjadi adalah 

anak-anak remaja mereka (partisipan) mengalami kebingungan dan kehilangan 

peganggannya di dalam keluarga.  

Akibat dari permasalahan dengan orangtuanya  yang membuat partisipan 

merasa tidak nyaman dan karena keadaan ini di rasa tidak membantu pencarian 

identitas yang sedang dilakukan oleh para partisipan remaja maka partisipan mencoba 

mencari apa yang tidak mereka dapatkan di dalam rumah, di luar rumah, salah 

satunya dengan berinteraksi dengan teman-teman atau kelompok/komunitas tertentu 

yang telah mereka temui. Dengan berkumpul dengan teman-teman atau kelompok d 

luar rumah remaja dapat melakukan banyak hal mencoba-coba untuk menentukan apa 

yang mereka suka dan apa yang tidak mereka suka. Melihat apa saja yang mereka 

bisa dan apa yang tidak.  

Remaja (partisipan) lebih dekat dengan teman-temannya karena saat 

berkumpul partisipan merasa nyaman dan diterima. Hal ini disebabkan karena 

perasaan itu tidak mereka dapatkan di rumah, sehingga partisipan memilih untuk 

bergabung dalam komunitasnya. Perasaan nyaman yang diterima oleh partisipan 

membuatnya menjadikan nilai-nilai yang terdapat dalam komunitas tersebut menjadi 

patokan dalam berpikir dan bertindak. Maka dari itu tidak heran jika hal-hal yang 

dipandang negatif oleh masyarakat pada umumnya, menjadi hal yang wajar atau biasa 

dilakukan oleh partisipan karena hal ini merupakan kebiasaan dalam komunitasnya. 

Perasaan nyaman yang diperoleh partisipan sejak awal dalam komunitasnya membuat 

partisipan melakukan apa saja yang diinginkan oleh komunitasnya termasuk 
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melakukan penyimpangan perilaku dengan maksud agar ia dapat diterima 

didalamnya. 

Kelima partisipan adalah remaja, yang pada dasarnya memiliki dorongan 

yang kuat untuk mencoba segala hal serta melakukan apapun untuk mencari tahu, 

karena bagi mereka dengan mencoba maka akan memberikan kepuasan atas rasa 

ingin tahunya. Selain itu dengan mencoba berbagai hal mereka akan mendapatkan 

pengalaman-pengalaman baru yang akan membantu mereka untuk mencari tahu 

tentang tempat dan peran seperti apa yang bisa mereka jadikan identitas untuk diri 

mereka walaupun itu adalah sebuah perilaku delinkuen. Dengan dasar pemikirin 

seperti itu maka menjadikan partisipan yang sebenarnya tahu akan dinilai buruk oleh 

orang lain tidak akan mempedulikan hal itu karena bagi mereka yang terpenting 

adalah bagaimana komunitas mereka bisa menerima dan mengakui keberadaan 

mereka. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan Erikson tentang bagimana remaja 

yang mengalami krisis karena kesulitan menemukan tentang perannya dalan dunia 

dewasa akan lebih memilih membiarkan diri mereka “cair” dalam satu kelompok 

yang secara cepat dapat memberikan identitas yang kentara dan kecenderungannya 

remaja akan lebih memilih untuk melibatkan diri pada hal negatif karena kelompok-

kelompok seperti itu dengan cepat memberikan identitas.  

Di saat para partisipan mencoba beberapa perilaku delinkuen seperti yang 

mereka lakukan yaitu merokok, minum minuman keras, narkoba, berkelahi, beberapa 

dari partisipan merasa nyaman melakukan perilaku delinkuen tersebut bahkan 

akhirnya menjadikan perilaku delinkuen tersebut sebagai pelarian di saat mereka 

mengahadapi masalah.  Para partisipan yang menjadikan perilaku delinkuen sebagai 
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pelarian dari masalahnya akan melihat dirinya sebagai korban dari keadaan, hal ini 

menurut Erikson sebenarnya adalah sebuah keadaan dimana partisipan yang tiba-tiba 

menghadapi masalah dan tuntutan yang terlalu banyak tidak sanggup menggunakan 

moratorium psikososial terlembaga yang disajikan oleh masyarakat atau moratorium 

unik yang diciptakannya sendiri, sehingga para partisipan jatuh dalam keadaan 

kekacauan identitas “patologis” yang berat karena mereka tidak mengolah sejumlah 

pengalaman yang mewajibkan mereka untuk mengadakan keintiman fisis, pemilihan 

tugas, keterlibatan penuh dalam perjuangan dan penentuan diri mereka.  Dalam 

keadaan yang demikin para partisipan tidak akan melakukan usaha positif untuk 

menentukan diri, tetapi dia akan dengan segaja menggelakan setiap pemilihan. Dan 

karena itulah maka setiap permasalah dan tuntutan tugas yang datang akan tetap para 

partisipan biarkan sebagai dorongan terbesar untuk tetap berperilaku delinkuen.  

Secara sadar para partisipan mengerti dan tahu bahwa banyak resiko yang 

akan mereka alami sebagai akibat dari perilaku delinkuen mereka. Hal itu dapat 

terlihat dari konflik batin yang mereka alami. Seperti pada P1, yang merasa takut 

pada saat akan melakukan penjambretan karena secara sadar P1 tahu kemungkinan 

terburuk akan menimpanya seperti tertangkap dan diadili warga, tertangkap polisi 

atau mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Pada P4 yang sadar 

bahwa saat menggunakan narkoba membawa pengaruh pada kerja otak dan 

konsentarasinya yang membuatnya kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. 

Dari beberapa pengalaman konflik batin partisipan bisa dilihat bahwa konflik yang 

terjadi lebih pada resiko fisik atau hal yang merugikan mereka secara fisik, para 
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partisipan seolah tidak mengalami konflik batin yang behubungan dengan sangsi 

sosial yang nantinya mungkin akan mereka dapat.  

Jika melihat pada apa yang di katakan Erikson kecenderungan di atas 

diakibatkan karena para partisipan secara sadar atau tidak dalam perilakunya mencoba 

untuk memberontak atau melawan kemapanan masyarakat karena para partisipan 

ingin melihat bagimana masyarakat akan menilai mereka, dan dari pertentangan-

pertentangan itu mereka mengharapkan akan bisa melihat gambaran akan diri mereka 

secara utuh.  Dalam kasus para partisipan yang akibat perilaku delinkuennya harus 

menjalani masa tahanan di dalam LPA, maka konflik batin yang mereka alami setelah 

melakukan perilaku delinkuen yang terbesar adalah rasa menyesal.  

Dari kelima partisipan ada perbedaan tentang bagaimana mereka mengatasi 

rasa penyesalan yang mereka alami. Jika P1 dan P5 merasa putus asa akan masa 

depan mereka setelah berstatus narapidana dan semakin kehilangan arah dan 

kekaburan akan identitas mereka selanjutnya, maka P2, P3 dan P4. Walaupun sempat 

merasa putus asa namun karena dukungan keluarga lebih bersikap optimis akan masa 

depan mereka.  

Pengalaman menjalani hukuman di dalam LPA mengajarkan mereka banyak 

hal terutama tentang bagaimana menjadi baik dan dinilai baik, karena bagi mereka 

sudah jelas mereka tidak dapat mempertahankan identitas mereka sebagai remaja 

delinkuen karena mereka telah merasakan dampak negatif dari perilaku tersebut. 

Namun hal menarik yang dapat diamati dari sikap optimis P2, P3 dan P4 adalah 

bahwa mereka sepeti mengalami kemunduran dimana yang awalnya mereka berusaha 

mengerjakan segala tugas dan tuntutan mereka sebagai remaja sendiri sekarang 
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mereka lebih bersikap pasrah untuk kembali ke dalam pengaturan dan pengawasan 

orang tua yang mereka anggap akan bisa membawa mereka pada hal baik. Kembali 

melihat pada teori Erikson keadaan ini adalah sebuah keadaan dimana partisipan  

kembali mengalami kebingungan identitas dimana mereka menjadi lebih mundur dari 

pada maju. Pemunduran itu terjadi ke arah keadaan infantial ternyata menjadi satu 

alternatif yang baik bagi keterlibatan ruwet yang diharuskan masyarakat bagi para 

remaja.  

Di saat seperti inilah sebuah pelayanan pastoral diperlukan, sebuah 

pelayanan yang membantu partisipan untuk bisa menjadi mudah menemukan kembali 

tentang siapa dirinya dan bagaimana mereka seharusnya bersikap dan mengambil 

peran dalam masyarakat. Konseling pastoral bisa menjadi salah satu layanan yang 

bisa diberikan untuk para remaja seperti partisipan. Sebuah konseling pastoral dengan 

pelayanan holistik yang berkesinambungan sedikit banyak akan membantu krisis 

yang dialami partisipan. Tidak hanya memberikan bekal secara rohani namun juga 

pembenahan hubungan antara partisipan dengan sumber-sumber yang mengakibatkan 

mereka mengalami krisis seperti pemulihan hubungan dengan orangtua, dan 

bagaimana membantu remaja mengenal tentang bagaimana secara psikologi mereka 

mengalami perkembangan sehingga akan mudah bagi mereka untuk mencari jawaban 

akan kebutuhan mereka saat mereka tahu apa yang sebenarnya mereka cari dalam 

tahap ini.  

Untuk sebuah pelayanan yang holistik, seorang pelayan pastoral tidak hanya 

bisa mengandalkan kehidupan rohaninya, dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan 

pengetahuan psikologis yang berhubungan dengan permasalahan orang-orang yang 
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akan mereka layani. Kesadaran akan penguasaan ilmu psikologi seharusnya datang 

karena mengingat bahwa hidup manusia tidak hanya terdiri dari aspek rohani saja, 

namun juga terdiri dari aspek fisik, sosial, dan mental.  

Sama seperti seorang dokter yang akan membantu pasiennya untuk sembuh 

haruslah tahu betul sakit yang dialami oleh passiennya, barulah akan bisa memberikan 

pengobatan yang tepat. Bagitu juga dengan seorang pelayanan pastoral tidak bisa 

hanya datang dengan membawa pengobatan rohani untuk para partisipan sedangkan 

jelas yang terjadi adalah bahwa para partisipan mengalami masalah pada sisi 

psikologis mereka.  

Untuk mencapai tujuan dalam sebuah pelayanan pastoral ada beberapa 

fungsi yang dapat dijalankan, fungsi tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan 

partisipan masing masing. Sebagai contoh Adapun fungsi pastoral yang bisa 

digunakan untuk P1 adalah fungsi menyembuhkan. Sebuah pendampingan yang berisi 

kasih saya, rela mendengarkan segala keluahan batin dan kepedulian tinggi akan 

membuat P1 merasa lega. Selain itu juga dapat menyembuhkan P1 yang merasa 

kehilangan karena kematian kakak nya.  

Dalam menanggani masalah yang dialami partisipan tidak menutup 

kemungkinan jika harus menggabungkan beberapa fungsi sebuah konseling pastoral, 

karena seklai lagi kehidupan manusia terdiri dari berbagai permasalahan yang sangat 

kompleks. Kejelian dan rasa empati yang tinggi dibutuhkan untuk bisa memahami 

setiap problem partisipan.  
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