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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala stres, sumber stres dan strategi 

coping yang digunakan oleh narapidana wanita. Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. 

Partisipan berjumlah tiga orang dengan kriteria: narapidana wanita, usia diatas 21 tahun, 

masa hukuman lama dan sudah berada di dalam lapas lebih dua tahun. Uji keabsahan 

data dengan cara triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga partisipan 

sama-sama mengalami gejala fisiologis dan emosional. Perbedaannya terletak pada 

gejala kognitif yang hanya dialami oleh kedua partisipan dan gejala interpersonal hanya 

dialami oleh satu partisipan. Ketiga partisipan mengalami sumber stres dari diri sendiri 

dan keluarga sedangkan lingkungan dan masyarakat tidak nampak. Ketiga partisipan 

menggunakan kedua tipe strategi coping yaitu problem-focused coping dan emotion-

focused coping. Ditandai dengan adanya usaha partisipan melakukan coping aktif, 

menginterpretasikan kembali secara positif dan tumbuh, penerimaan, kembali pada 

agama dan mencari dukungan sosial untuk alasan emosional. Ketiga partisipan tidak 

melakukan perencanaan dan pengingkaran. Perbedaan dari ketiga partisipan ditemukan 

pada penekanan aktivitas bersaing dan usaha mencari dukungan sosial untuk alasan 

instrumental yang ditunjukkan oleh dua partisipan sedangkan satu partisipan lebih 

menunjukkan adanya usaha coping menahan.  

Kata kunci: stres, narapidana wanita, strategi coping. 
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Abstract 

This study aims to know the symptoms of stress, sources of stress and coping strategies 

used by women prisoners. The method used qualitative research and data collection 

techniques by means interview and observation. Participants totaled three people with 

criteria: prisoners women, age above 21 years, long term punishment and already in 

prison for more than two years. Test the validity of the data by means of triangulation. 

The results showed that all three participants are both experiencing physiological and 

emotional symptoms. The difference is found in the cognitive symptoms are only 

experienced by both participants, the interpersonal symptoms only experienced by one 

participant. All three participants experienced a source of stress on them self and family 

while the environment and the community does not appear. All three participants use 

both types of coping strategies that problem-focused coping and emotion-focused 

coping. It was marked by the efforts of participants perform active coping, positive 

interpretation & growth, acceptance, turning to religion and seeking social support for 

emotional reasons. All participants did not do the planning and denial. The difference 

of the three participants found in the emphasis on suppression of competing activities 

and seeking social support for instrumental reasons indicated by both participants 

while one participant further demonstrate their restraint coping. 

Keyword: stress, women prisoners, coping strategy. 
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PENDAHULUAN 

Semua warga Negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum, hal ini 

tertulis pada pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa  negara menjamin 

warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. 

Perlakuan yang sama juga akan diberlakukan bagi seorang narapidana. Menurut 

KUHAP, seorang narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Kehidupan Narapidana juga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang pada 

akhirnya berujung ke stres. Sarafino (1994) menjelaskan bahwa stres merupakan suatu 

kondisi yang dihasilkan ketika transaksi antara individu dengan lingkungan yang 

menyebabkan individu tersebut merasakan adanya ketidaksesuaian baik nyata maupun 

tidak – antara tuntutan situasi dan sumber-sumber dari sistem biologis, psikologis dan 

sosial yang terdapat dalam dirinya.  

Menurut Williams (2007), situasi ketika awal masuk penjara adalah keadaan 

yang paling mempengaruhi psikologis narapidana. Kegiatan yang biasa dilakukan 

sesuka hati seseorang individu di luar dapat berubah drastis dalam penjara. Kegiatan 

yang terjadwal, peraturan-peraturan ketat, serta pembatasan waktu untuk bertemu orang 

yang dicintai adalah peraturan yang harus dijalani di dalam penjara. Belum lagi adanya 

overcapacity dari lapas yang dihuni para narapidana. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siswati & Aburrohim (2009), 

stressor tertinggi yang dialami narapidana adalah dari jumlah hukuman yang diterima. 

Narapidana dengan masa hukuman yang lebih lama cenderung memiliki tingkat stres 

yang tinggi. Perasaan tidak terima serta batasan bertemu dengan pihak keluarga 

merupakan masalah utama yang dialami oleh narapidana. Ada pula penelitian yang 
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dilakukan oleh Sholichatun (2011) tentang stres dan strategi coping pada anak didik di 

lembaga permasyarakatan anak menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang 

memunculkan stres pada para subjek di lapas adalah kerinduan pada keluarga, 

kejenuhan di lapas baik karena bosan dengan kegiatan-kegiatannya, kurangnya kegiatan 

maupun bosan dengan makanannya, adanya masalah dengan teman serta rasa bingung 

ketika memikirkan masa depan nanti setelah keluar dari lapas. Dari hasil wawancara 

yang penulis lakukan dengan Kepala Lapas Kelas IIA Wanita Kota Semarang pada 

tanggal 30 Juni 2015, penulis mendapat informasi bahwa hal-hal atau situasi yang 

menyebabkan narapidana wanita mengalami stres diantaranya adalah awal masuk di 

dalam lapas, saat mendengar vonis pidana dan masa hukuman yang lama, sedangkan 

kondisi di dalam lapas tidak menyebabkan narapidana mengalani stres karena di dalam 

lapas fasilitas-fasilitasnya terpenuhi. 

Narapidana wanita secara hak dan kewajiban sama dengan narapidana laki-laki 

namun, secara psikologis keadaan narapidana wanita dan pria berbeda, keadaan emosi, 

dan kesehatan mental narapidana wanita berbeda dengan narapidana laki-laki (Ardilla, 

2013). Menurut Butterfield (dalam Gussak, 2009), bahwa narapidana wanita diyakini 

lebih rentan mengalami mental illness dibandingkan dengan narapidana laki-laki. 

Penelitian lain juga mengatakan bahwa narapidana wanita lebih rentan mengalami 

depresi (dalam Gussak, 2009). Beberapa literatur mendukung bahwa meskipun kedua 

jenis kelamin mengalami depresi, perempuan tampak mengalami lebih banyak kesulitan 

(Butterfield dalam Gussak, 2007). Menurut Hawari (2001) diperkirakan jumlah yang 

menderita gangguan kecemasan ini baik yang akut maupun kronik mencapai 5% dari 

jumlah penduduk, dengan perbandingan antara wanita dan pria 2 : 1. 
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Seorang narapidana baik pria maupun wanita dalam jangka waktu tertentu harus 

berada di dalam tempat yang dibatasi ruang lingkup, komunikasi, aktivitas, dan segala 

sesuatu yang terbatas (Novianto, 2007). Oleh sebab itu berbagai hal sering dialami oleh 

narapidana wanita, contohnya saja adalah rasa khawatir. Para narapidana wanita 

khawatir apabila mereka akan diperlakukan tidak manusiawi atau dianggap tidak 

berharga, sehingga membuat mereka malu dan kurang percaya diri (Azani, 2013). 

Kemudian juga tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu 

konsekuensi logis yang pasti dialami oleh narapidana. Sanitasi yang buruk dan pola 

hidup yang jauh dari sehat menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular 

berbagai penyakit, seperti penyakit tubercolousis, penyakit kulit, bahkan penyakit 

HIV/AIDS. Narapidana wanita memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan 

perawatan kesehatan di Lapas bila dibandingkan dengan laki-laki. Perawatan kesehatan 

reproduksi juga terbatas atau tidak tersedia dan berbagai materi promosi kesehatan, 

informasi dan pengobatan termasuk untuk HIV dan ketergantungan obat sering lebih 

terbatas di Lapas wanita dibanding Lapas Laki-laki. Penyakit HIV/AIDS masih menjadi 

momok yang menakutkan terutama bagi penghuni Lapas Klas IIA Wanita Tangerang. 

Sebanyak 12 narapidana yang menjalani hukuman dinyatakan positif HIV/AIDS. 

Sebelumnya, dua narapidana yang mengidap penyakit mematikan itu, sudah meninggal 

pada bulan Januari dan Februari lalu. Para narapidana menderita HIV/AIDS sebelum 

masuk ke Lapas. Penyakit mereka bertambah parah karena berbagai faktor dan 

terbatasnya sarana kesehatan yang bisa menyembuhkan. Kondisi narapidana dipenjara 

memang bertambah parah karena stres dan berbagai faktor lainnya (Handayani, 2012). 

Selain itu terjadi kekerasan dan perilaku seksual di dalam lingkungan lapas. Di 

dalam lingkungan tertutup di lapas, perempuan khususnya rentan terhadap pelecehan 
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seksual termasuk pemerkosaan oleh staf lapas ataupun napi laki-laki. Ada negara di 

mana napi perempuan ditempatkan di bangunan-bangunan kecil yang berdekatan atau 

berada di dalam lapas untuk laki-laki. Mereka juga rentan terhadap eksploitasi seksual 

dan mungkin terlibat dalam seks untuk mendapat imbalan barang seperti makanan, obat-

obatan, rokok, dan perlengkapan mandi (United Nations Office of Drugs and Crime, 

2008). 

Berbagai masalah maupun keadaan yang dihadapi narapidana tersebut akan 

menyebabkan timbulnya stres. Stres timbul karena adanya stimulus baik yang datang 

dari faktor internal maupun eksternal. Stimulus-stimulus ini yang disebut sebagai 

stressor (Atwater & Duffy, 1999) yang dapat mempengaruhi batas kemampuan coping 

seseorang (Atkinson, Atkinson, Smith & Bem, 1993). Proses di mana seseorang 

berusaha untuk mengelola tuntutan yang menekan tersebut disebut sebagai coping 

(Atkinson et al., 1993). Tentunya, untuk meminimalkan atau menghilangkan stressor 

yang ditimbulkan dari berbagai masalah yang dihadapi, para narapidana membutuhkan 

strategi coping yang sesuai, sehingga mereka akan dapat berfungsi dengan baik sebagai 

individu di dalam masyarakat.  

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji bentuk-bentuk coping pada 

narapidana lembaga pemasyarakatan. Sholichatun (2011) meneliti tentang stres dan 

strategi coping pada anak didik di lembaga permasyarakatan anak menyimpulkan bahwa 

usaha-usaha coping terhadap masalah yang dialami anak didik di Lapas diselesaikan 

dengan usaha yang berfokus emosi baik melalui strategi kognitif maupun perilaku. 

Coping berfokus pada masalah sulit dilakukan oleh para anak didik di Lapas karena 

sedikitnya peluang mereka untuk melakukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Sedangkan Thies (dalam Sholichatun, 2011) menganalisa strategi 
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coping pada napi yang menderita HIV/AIDS dengan menggunakan interview individual 

dan menyimpulkan adanya penggunaan coping berfokus pada emosi khususnya proses 

kognitif penyangkalan, atensi selektif dan pengambilan jarak, mobilisasi dukungan serta 

beberapa strategi behavioral. Sedangkan penelitian-penelitian tentang stres dan strategi 

coping pada narapidana khususnya pada narapidana perempuan belum pernah dilakukan 

oleh mahasiswa psikologi UKSW Salatiga.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diajukan 

dalam penelitian adalah :  

1. Bagaimana gejala stres yang dialami oleh narapidana wanita?  

2. Bagaimana sumber stres yang dialami oleh narapidana wanita? 

3. Bagaimana strategi coping yang digunakan oleh narapidana wanita? 

 TINJAUAN PUSTAKA  

Stres 

Menurut Hans Selye, “Stres adalah respons manusia yang bersifat nonspesifik 

terhadap setiap tuntutan kebutuhan yang ada dalam dirinya” 

(Pusdiknakes,Dep.Kes.RI,1989). “Stres adalah reaksi atau respons tubuh terhadap 

stressor psikososial (tekanan mental atau beban kehidupan)” (Hawari, 2001). Menurut 

Sunaryo (2004) secara umum stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang 

menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan emosi, dan lain-lain.  

Gejala Stres 

Reaksi dari stres bagi individu dapat digolongkan menjadi beberapa gejala 

(Rice, 1992), yaitu sebagai berikut. 



6 
 

 
 

a. Gejala fisiologis, berupa keluhan seperti sakit kepala, sembelit, diare, sakit pingang, 

urat tegang pada tengkuk, tekanan darah tinggi, kelelahan, sakit perut, maag, 

berubah selera makan, susah makan, susah tidur, dan kehilangan semangat. 

b. Gejala emosional, berupa keluhan seperti gelisah, cemas, mudah marah, gugup 

takut, mudah tersingung, sedih, dan depresi. 

c. Gejala kognitif, berupa keluhan seperti susah berkonsentrasi, sulit membuat 

keputusan mudah lupa melamun secara berlebihan, dan pikiran kacau. 

d. Gejala interpersonal, berupa sikap acuh tak acuh pada lingkungan, apatis, agresif, 

minder, kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan mudah mempersalahkan orang 

lain. 

Sumber-sumber Stres 

Sumber stres selama hidup manusia menurut Sarafino (dalam Smet, 1994) 

berasal dari tiga hal yaitu :  

a. Sumber dari dalam diri individu (sources within the person). Kadang-kadang 

sumber stres itu ada di dalam diri seseorang. Salah satunya melalui kesakitan. 

Tingkatan stres yang muncul tergantung pada keadaan rasa sakit dan umur individu 

(Sarafino, 1990).  

b. Sumber dari keluarga (sources in the family). Stres disini dapat bersumber dari 

interaksi di antara para anggota keluarga, seperti: perselisihan dalam masalah 

keuangan, perasaan saling acuh tak acuh, tujuan-tujuan yang saling berbeda, dan 

lain-lain. Misal: perbedaan keinginan tentang acara televisi yang akan ditonton, 

perselisihan antara orang tua dengan anak-anak yang menyetel tape-nya keras-keras, 

tinggal di suatu lingkungan yang terlalu sesak, kehadiran adik baru.  
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c. Sumber dari dalam lingkungan dan masyarakat (sources in the community and 

society). Interaksi subyek di luar lingkungan keluarga melengkapi sumber-sumber 

stres. Contohnya: pengalaman stres anak-anak di seklah dan di beberapa kejadian 

kompetitif, seperti olah raga. Sedangkan beberapa pengalaman stres orang tua 

bersumber dari pekerjaannya, dan lingkungan yang stressful sifatnya. 

Strategi Coping 

Strategi coping adalah suatu proses untuk mengatasi berbagai macam tuntutan 

baik dari sisi internal maupun eksternal yang melebihi kapasitas dari orang tersebut 

(Lazarus & Folkman dalam Taylor, 1999). Carver, Scheier dan Weintraub (1989) 

mengutip Lazarus dan Folkman bahwa strategi coping terbagi dalam dua tipe yaitu 

problem-focused coping yang bertujuan untuk  memecahkan masalah atau melakukan 

sesuatu hal untuk mengatasi stres dan emotion-focused coping yang bertujuan untuk 

mengurangi ataupun mengatur stres emosional yang berhubungan dengan situasi yang 

ada. 

Dimensi Strategi Coping 

Carver,dkk., (1989) merumuskan dimensi-dimensi untuk tiap tipe strategi coping 

adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi Problem-Focused Coping meliputi: 

- Active coping (Coping aktif) mencakup memulai tindakan secara langsung, 

meningkatkan usaha seseorang dan mencoba untuk melakukan suatu coping 

dengan cara yang bijaksana. 

- Planning (Merencanakan) mencakup menghasilkan strategi-strategi tindakan, 

memikirkan langkah apa yang harus diambil dan cara terbaik untuk mengatasi 

masalah. 
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- Suppression of competing activities  (Penekanan pada aktivitas bersaing) adalah 

berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu fokus 

permasalahan. 

- Restraint coping (Coping menahan) adalah menahan diri sampai datang suatu 

kesempatan  yang tepat untuk melakukan tindakan. 

- Seeking social support for instrumental  reason (Mencari dukungan sosial untuk 

alasan  instrumental) meliputi mencari nasihat, bantuan dan informasi. 

b. Dimensi Emotion-Focused Coping meliputi: 

- Seeking social support for emotional reason (Mencari dukungan sosial untuk 

alasan emosional) mencakup mencari dukungan moral, simpati dan pengertian. 

- Positive interpretation & growth (Menginterpretasikan kembali secara positif 

dan tumbuh) yaitu menginterpretasikan situasi stres dengan pandangan yang 

positif. 

- Acceptance (Penerimaan) yaitu menerima saja keadaan yang penuh dengan 

tekanan sehingga merasa pasrah dengan situasi yang ada. 

- Turning to religion (Kembali pada agama) yaitu menghadapi situasi penuh 

tekanan dengan kembali kepada agama yang dianggap dapat memberikan 

dukungan secara emosional. 

- Denial (Pengingkaran) yaitu penolakan untuk percaya keberadaan stressor atau 

berusah untuk bertindak seolah-olah stressor tidak nyata. 

Narapidana 

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu dibuktikan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 3 yang berbunyi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 

(rechtsstaat), dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam negara diatur 
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berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh warga negara. Perilaku yang 

tidak sesuai dengan norma atau disebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah 

disepakati dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan kententraman manusia 

dikatakan sebagai suatu kejahatan. Barang siapa yang telah melakukan kejahatan, maka 

ia akan ditindak oleh pihak yang berwajib beradasarkan hukum. Seseorang yang sedang 

menjalani pidana atau hukuman dalam penjara dapat dikatakan sebagai seorang 

narapidana (Widagdo, 2012). Menurut KUHAP, seorang narapidana adalah seorang 

yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap.  

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian kuantitatif menampilkan data dalam bentuk angka-angka. Sementara 

itu penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, 

seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain 

sebagainya. Sesuai dengan „induk‟nya, pendekatan kualitatif mencoba menerjemahkan 

pandangan-pandangan dasar interpretif dan fenomenologis. Berkaitan dengan hal itu 

dan berdasarkan sifat masalah yang ingin diteliti maka metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitin ini adalah metode kualitatif. Hal itu karena dalam penelitian 

ini hal-hal yang ingin diungkap bersifat mendalam mengenai gejala stres, sumber stres 

yang dialami oleh narapidana wanita dan strategi coping  yang digunakan oleh 

narapidana wanita. 

Partisipan Penelitian dan Teknik Sampling 

Partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling (sampel bertujuan), dimana sampel diambil dengan maksud atau 
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tujuan tertentu. Seseorang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa 

orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.  

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka dipilih partisipan yang telah 

berada dalam lapas. Dalam hal ini sampel yang dipilih adalah 3 orang, dimana kriteria 

yang ditentukan oleh penulis adalah sebagai berikut: narapidana wanita, usia di atas 21 

tahun, masa hukuman tinggi dan sudah berada di dalam lapas lebih dua tahun.  

Partisipan pertama bernama Dara (Bukan nama sebenarnya), lahir di kota 

Tanjungbalai Karimun, Riau dan saat ini berusia 27 tahun. Dara merupakan anak kedua 

dari dua bersaudara. Ia memiliki seorang kakak laki-laki yang sudah bekerja dan sudah 

berkeluarga. Ayah Dara sudah lama meninggal, sedangkan ibunya merupakan ibu 

rumah tangga. Saat ini belum menikah atau berkeluarga. Ia menganut agama Kristen. 

Sebelum masuk di dalam lapas ia telah bekerja selama lima tahun di salah satu bank 

swasta yang terkenal di daerah Jakarta sebagai staff marketing PBO. Selama bekerja ia 

dekat dengan managernya dan  juga yang akhirnya menolong Dara dengan memberikan 

surat resign kerja supaya ia tidak mendapat blacklist. Dara masuk ke dalam lapas 

dengan kasus narkoba. Ia dikenakan tuduhan persekongkolan mengambil, mengetahui 

dan tidak melapor sehingga ia mendapat hukuman 13 tahun 6 bulan, dengan hukuman 

awal 18 tahun. Dara awalnya ditempatkan di Pondok Bambu, pada tanggal 30 Mei 2011 

dipindahkan di Lapas kelas II A Wanita Semarang dan sudah menjalani hukuman 

selama 4 tahun 2 bulan. Selama di dalam lapas kegiatan sehari-hari Dara dari hari senin 

sampai jumat pagi hari bertugas bersih-bersih dan pukul 11.00 bekerja di binker sebagai 

penjahit dan hasil upah menjahit digunakan untuk mencukupi kebutuhan selama berada 

di lapas, sedangkan hari Sabtu sampai Minggu berada di blok.  
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Partisipan kedua bernama Nina (bukan nama sebenarnya), ia lahir di kota 

Subang dan saat ini ia berusia 26 tahun. Ia merupakan anak ke-tiga dari lima bersaudara. 

Ayahnya (53 tahun) seorang wiraswastawan dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Ia 

belum berkeluarga dan menganut agama Islam. Sebelum masuk di dalam lapas Nina 

bekerja  di agency line/Managemen artis sebagai koordinator lapangan di salah satu 

stasiun tv swasta di Jakarta. Saat Nina bekerja, ia memiliki seorang teman dekat 

perempuan.  Sebelum masuk ke dalam lapas Nina juga bekerja sambilan sebagai trainer 

di salah satu spa (melatih memijat massage, totok, waxing, trading), bekerja di caddy, 

menjadi supervisior, menjadi penjual tanah, memasukkan orang bekerja di pabrik. Nina 

juga mengatakan sering diminta orang untuk membantu mencarikan pekerjaan yang 

lebih bagus lagi selain orang tersebut menjadi penonton atau pemain figuran 

dikarenakan mereka tinggal di Jakarta dengan keuangan minum akhirnya ia 

memberangkatkan mereka bekerja sebagai pemandu karaoke/LC. Nina masuk ke dalam 

lapas dengan kasus Traffic King, dengan hukuman awal 7 tahun kemudian menjadi 4 

tahun 4 bulan dan sudah menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan. Awalnya  di tahan 

di Rutan Pondok Bambu pada bulan April tahun 2013 dan pada bulan Mei 2015  ia 

dipindah di Lapas Kelas II A Wanita Semarang. Di dalam lapas Nina bekerja sebagai 

tamping taman dan hasil upah itulah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

selama berada di lapas.  

Partisipan ketiga bernama Rosa (bukan nama sebenarnya), ia lahir di kota 

Medan dan saat ini berusia 40 tahun. Ia anak ke-empat dari lima bersaudara dan 

merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Ayah dan kakak ke-tiganya 

sudah lama meninggal sehingga yang tersisa adalah ibu, dua orang kakak dan adik. 

Mereka tinggal di kota Jakarta. Rosa menganut agama Kristen. Ia sudah menikah dan 
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memiliki satu anak perempuan yang sejak kecil dirawat, dibesarkan oleh kakaknya. 

Tidak lama setelah menikah kemudian ia bercerai. Sebelum masuk dalam lapas kegiatan 

sehari-hari adalah ibu rumah tangga serta mengurus keponakan. Rosa masuk ke dalam 

lapas dengan kasus Narkoba. Ia tergiur oleh iming-iming yang dijanjikan oleh temannya 

sehingga ia mau menjadi kurir. Ia membawa narkoba seberat 7 kg 78 dari luar negeri 

(Filipina) dan tertangkap di bandara Kota Semarang tahun 2012. Oleh karena itu Rosa 

dikenai sanksi pidana seumur hidup dan sudah menjalani hukuman selama 3 tahun di 

Lapas Kelas II A Wanita Semarang. Pekerjaannya di dalam lapas adalah membantu 

petugas dalam bidang kesehatan dan upahnya dapat digunakan untuk mencukupi 

kebutuhannya.  

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi  

Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan secara terselubung yaitu pengamatan 

yang mengikutsertakan fungsi pengamat pada kegiatan yang dilakukan subyek tanpa 

diketahui oleh subjek penelitian sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada orang 

yang mengamati hal yang mereka lakukan serta yang berkaitan dengan pola tindakan 

mereka sebagai latar belakang alamiah penelitian tersebut. Adapun yang akan 

diobservasi dalam penelitian ini meliputi: kondisi fisik partisipan, susana didalam lapas 

saat wawancara, perilaku partisipan sebelum wawancara, perilaku partisipan saat 

wawancara, dan perilaku partisipan sesudah wawancara.  

2. Wawancara 

Jika ditinjau berdasarkan pelaksanaannya dalam penelitian ini digunakan wawancara 

jenis bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan pewawancara 
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(interviewer) hanya mempunyai garis-garis besar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan pada interviewee. Jenis wawancara ini digunakan karena dipandang lebih 

efektif dan tidak terkesan formal sehingga interviewee dapat memberikan jawaban yang 

sebenarnya. Selain itu, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terbuka  

(overt) yaitu subjek yang diwawancarai tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula maksud wawancara tersebut. Beberapa hal yang ingin diungkap 

peneliti dalam wawancara ini yaitu: identitas diri partisipan, latar belakang partisipan, 

kehidupan partisipan sebelum masuk ke lapas, awal narapidana wanita masuk lapas, 

gejala stres yang dialami partisipan, sumber  stres yang dialami partisipan, strategi 

coping yang digunakan oleh partisipan. 

Metode Analisis Data 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak memiliki 

rumusan untuk mengolah dan menganalisis data. Tahap-tahap analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan. 

Uji Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi sumber. Patton (dalam 

Moleong, 2010) menjelaskan bahwa trianggulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.  

Triangulasi partisipan pertama dilakukan kepada Mariam yang berusia 39 tahun, 

beliau berkewarganegaraan di Iran. Beliau masuk ke penjara karena kasus Narkoba 

dengan vonis pidana sepuluh tahun empat bulan. Selama di dalam lapas beliau bekerja 

di bagian salon.  Beliau juga adalah salah satu teman dekat dan teman se-kamar Dara. 
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Beliau sudah berteman dekat selama 3 tahun empat bulan di dalam lapas ini, awal 

kedekatan mereka adalah waktu mereka dikarantina bersama-sama. 

Triangulasi partisipan kedua dilakukan kepada Fajar Triyani yang berusia 35 

tahun. Beliau merupakan salah satu teman dekat Nina, yang sudah kenal dekat kurang 

lebih satu tahun ketika mereka sama-sama berada di Pondok Bambu yang kemudian 

beliau dahulu yang dipindahkan ke Lapas Kelas II A Wanita Semarang baru setelah itu 

Nina. Beliau masuk ke dalam lapas dikarenakan kasus penggelapan dengan vonis 

pidana 10 tahun. Setiap harinya beliau bekerja sebagai tamping umum dari pagi hingga 

sore hari. Beliau juga dijadikan tempat bercerita dan bertukar pikiran. 

Triangulasi partisipan ketiga dilakukan kepada kepada Ibu Femi Irianti yang 

berusia 39 tahun. Beliau adalah salah satu dokter yang bekerja di bagian kesehatan di 

dalam lapas dan juga merupakan salah satu orang  terdekat Rosa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Gejala Stres 

Ketiga partisipan menunjukkan adanya gejala stres. Pada Dara mengalami gejala 

stres fisiologis (seperti: sakit kepala, maag, berubah selera makan, urat tegang pada 

tengkuk, susah tidur dan kehilangan semangat), gejala stres emosional (seperti: gelisah, 

mudah marah, sedih), gejala stres kognitif (seperti: susah konsentrasi, sulit membuat 

keputusan dan pikiran kacau). Lalu pada Nina mengalami gejala stres fisiologis (seperti: 

maag, tekanan darah tinggi, dan susah tidur), gejala stres emosional (seperti: mudah 

tersinggung, gelisah, cemas), gejala stres kognitif (mudah lupa), dan gejala stres 

interpersonal (seperti: sikap acuh tak acuh pada lingkungan dan kehilangan kepercayaan 

pada orang lain). Sedangkan Rosa mengalami gejala stres fisiologis (seperti: sakit 
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kepala, sakit pinggang, kelelahan, berubah selera makan), gejala stres emosional 

(seperti: gelisah, mudah marah, sedih).  

Sumber Stres 

Ketiga partisipan menunjukkan adanya sumber stres dari diri sendiri. Dara 

menunjukkan perasaan tidak nyaman ketika memikirkan penyakit partisipan dengan 

peryataan  

“Ya mikirin penyakit aku aja sih”, 

 perasaan bosan & jenuh dengan peryataan:  

“Ya tekanan lah karena udah lama kan ngejalanin disini pengen pulang udah 4 

tahun tiga bulan”.  

Nina menunjukkan perasaan tidak nyaman ketika memikirkan hukuman dengan 

peryataan: 

“Disini kita gak mikir apa-apa.. ya kan cuman memikirkan hukuman kita aja, 

kangen sama keluarga itu yang paling paling berat.. bener gak?” 

dan Rosa menunjukkan tidak nyaman ketika memikirkan hukuman partisipan 

seumur hidup dengan peryataan : 

“Ya paling kita kepikiran kangen tok kalau hukuman mau gimana lagi ya to 

harus kita jalani”. 

Selain itu ketiga partisipan juga mengalami sumber stres dari keluarga. Dara di 

dalam lapas merasakan tertekan atau perasaan tidak nyaman ketika memikirkan 

keluarga terutama saat kangen ingin bertemu ibunya dengan peryataan: 

“Ya kalau lagi stres aja.. kalau lagi banyak pikiran apalagi kalau lagi mikirin 

keluarga itu aduh kangen mamah itu kayaknya bawaannya sedih lah gimana ya 

gak bisa ketemu..”,  

 

selain itu ketika mendengar berita buruk dari keluarga (sakit atau meninggal) 

dengan peryataan: 

“Ya paling kalau mikirin keluarga aku ya itu doang sih yang bikin aku 

tertekan.. misalnya denger keluargaku dapet kabar misalnya sakit apa wehh.. 



16 
 

 
 

udah stres aja disini ya kan karena kan kita gak bisa berbuat apa-apa.. misal 

keluarga yang sakit begini begitu hanya bisa doa doang itu yang bikin stres juga 

sih”.  

Nina merasakan tertekan atau perasaan tidak nyaman ketika memikirkan 

keluarga yaitu keinginan keluarga supaya partisipan segera pulang karena partisipan 

merupakan tulang punggung keluarga, lalu disalahkan oleh keluarganya karena 

partisipan masuk penjara semua harta yang dimiliki menjadi habis dengan peryataan: 

“Iya dalam diri sendiri istilahnya ngerasa tertekan bukan keadaan disini tapi 

keadaan yang dirumah.. iya.. ngerasa tertekan buyar pemikiran itu karena ee.. 

tertekan.. tekanan dari orang tua, saudara.. ya kan saudara secara tidak 

langsung dari adik dan kakak ya kan dari orang tua juga.. ya istilahnya kapan 

pulang istilahnya orang tua kan udah capek nyari duit ya kan otomatis 

kebanyakan kan kita yang jadi tulang pungung kan.. aku yang jadi tulang 

pungung jadi tertekannya seperti itu.. kapan pulang, aku kerja lagi, gara-gara 

kamu habis semuanya, aku disalahin sama kakak aku kan.. gara-gara aku 

masuk penjara istilahnya semua abis.. bahkan istilahnya yang punya orang tua 

aku miliki sekarang istilahnya mau di jual gara-gara pengen cepet aku pulang 

kan.. kan aku juga janji kalau seandainya aku pulang aku cepet.. istilahnya bisa 

mengganti apa yang udah ilang”  

dan kangen dengan keluarga dengan peryataan: 

“disini kita gak mikir apa-apa.. ya kan cuman memikirkan hukuman kita aja, 

kangen sama keluarga itu yang paling paling berat.. bener gak?”.  

Serta Rosa di dalam lapas merasakan tertekan atau perasaan tidak nyaman 

terutama kangen keluarga dengan peryataan: 

“Ya tertekan, tertekan kangen ya gimana ya .. kita tertekan karena kangennya 

itu cuman denger suara kayaknya males ya kan.. suara tok suara tok..”.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan sejumlah studi yang telah mengidentifikasi 

sumber-sumber stres yang dilaporkan terjadi pada penghuni LAPAS (Whitehead & 

Steptoe dalam Fink, 1999) khususnya pada kategori pertama yaitu bersumber dari 

hubungan personal. Keterpisahan dengan keluarga atau pasangan merupakan stressor 

utama dalam kehidupan para penghuni LAPAS. 
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Strategi Coping 

Ketiga partisipan menunjukkan adanya problem-focused coping dan emotion-

focused coping dalam usahanya menghilangkan atau meminimalisasi perasaan tertekan 

dari situasi yang dihadapi. Sementara menurut Tanck & Robbin (dalam Rohmawati, 

2009), perempuan lebih memperhatikan reaksi emotional dibanding laki-laki. Jadi, 

perempuan cenderung menggunakan emotion-focused coping sebagai coping terhadap 

situasi yang dialami. 

Ketiga partisipan menunjukkan adanya problem-focused coping, seperti: 

memulai tindakan secara langsung. Active coping ditunjukkan dengan adanya tindakan 

langsung yang dilakukan oleh ketiga partisipan ketika dalam keadaan tidak nyaman atau 

tertekan. Dara melakukan usaha diantaranya berdoa dengan peryataan: 

“Paling kalau lagi ada masalah satu yang aku lakukan duduk diem berdoa 

serahin sama Tuhan iya kan biar kita dapat kekuatan kalau gak kayak gitu stres 

juga kan ya kan.. berdoa, baca alkitab udah tenang hatiku..”,  

kerja secara terus-menerus dan banyak makan. Hal tersebut didukung dengan 

peryataan:  

“Paling kerja aja.. kerja, kerja kerja.. terus ya kan stres sih kita lupain masalah 

kita kan sibuk kerja aja..” dan “Kalau aku sih..  kalau tertekan sih 

menguranginya banyak makan aja jadi stresku ilang udah itu cuman hiburanku 

banyak makan aja ya kalau udah capek udah stresnya udah ilang udah deh.. 

berhenti”.  

Sementara Nina melakukan usaha yaitu melakukan banyak kesibukan dan 

beristirahat. Hal tersebut ditunjukkan dengan peryataan partisipan: 

“Ya banyakin aktivitas, kayak gitu kan lupa.. ya maksudnya kalau mengurangi 

tekanan cari kesibukan” dan “Enggak.. paling Istirahat”.  

Serta Rosa melakukan usaha berdoa, menyibukkan diri dengan bercocok tanam 

dan memungut rongsokan yang dapat menghasilkan uang.  Hal tersebut di dukung 

dengan peryataan: 
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“Ya kita berdoa ya kan.. pertama mesti nangis dulu deh.. kesel bawaannya gitu.. 

jadi gak karuan ya kan” dan “Kayak kesibukan saya disini paling nanem-nanem 

ya kan.. udah itu ya cari lah gimana menghasilkan uang kayak contohnya 

mungutin rongsokan-rongsokan ya kan.. botol-botol aqua ya kan.. yang bisa 

menghasilkan uang.. seumur hidup coba, kapan kita pulangnya?”. 

Dalam problem focused coping tidak terlihat adanya usaha dari ketiga partisipan 

untuk menghasilkan strategi-strategi tindakan, memikirkan langkah apa  yang harus 

diambil dan cara terbaik mengatasi masalah yang berhubungan dengan keadaan yang 

menyebabkan tidak nyaman atau tertekan oleh ketiga partisipan. Dalam hal ini ketiga 

partisipan tidak menunjukkan adanya planning.  

Sementara itu terlihat usaha untuk menghindari hal-hal yang mengganggu fokus 

permasalahan dan usaha mencari nasehat, bantuan dan informasi dari kedua partisipan. 

Nina melakukan usaha menghindari hal-hal yang memancing amarahnya dengan cara 

tidak melayani orang-orang supaya tidak terjadi keributan yang ditunjukkan dengan 

peryataan: 

“Aku kebanyakan menghindar sih .. dalam ngerasa tertekan gitu kita banyak 

aku merasa menghindar daripada ngelayanin entar jadi ribut lebih baik 

menghindari ya kan..”  

dan bercerita dengan kedua teman dekatnya, meskipun tidak dapat membantu 

karena masalah itu datang dari dalam diri partisipan dan yang menyelesaikan juga 

partisipan sendiri tetapi dalam hal keuangan juga ketika partisipan membutuhkan 

bantuan mereka juga mau membantu dengan peryataan: 

“Ya mereka ya bantu sih kalau seandainya masalah keuangan apa kalau aku 

belum ada mereka bantu gitu dalam segi makanan dan keuangan kalau 

keperluan ini kita bareng-bareng” dan “Gak ada mereka mah gak bisa bantu 

juga.. maksudnya gak bisa bantu ini.. kalau masalah kan datang dari kita kita 

yang harus nylesaiin sendiri kan mereka cuman ngasi saran harus gimana-

gimana”,  

sedangkan Rosa menghindar dari pertemuan masalah PP99 karena bagi 

partisipan pertemuan tersebut menyebabkan partisipan menjadi semakin parah ketika 

dalam keadaan stres dengan peryataan:  
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“Saya kalau lagi tertekan ini aku mau menghindari kayak semacam sering ada 

pertemuan masalah pp99 udah mendingan saya suruh hadir saya gak mau 

daripada saya parah ya kan”  

dan mencari nasehat dari orang-orang gereja serta meminta bantuan dan saran 

dari ibu-ibu yang bekerja di bagian kesehatan yang didukung dengan peryataan:  

“Iya ngasi saran” dan “Kayak semacam kerjaan lah.. paling mereka ngejalanin 

lah siapa tahu kita gimana”.  

Dalam hal ini kedua partisipan melakukan suppression of competing activities 

dan seeking social support for instrumental reasons sedangkan pada partisipan Dara 

tidak menunjukkan adanya hal tersebut. 

Pada partisipan Dara terlihat adanya usaha menahan diri sampai datang suatu 

kesempatan yang tepat untuk melakukan tindakan dengan cara membuat diri dan pikiran 

partisipan menjadi tenang dahulu serta intruspeksi diri lalu meminta petunjuk kepada 

Tuhan dengan peryataan: 

“Ya bikin tenang dulu ya pikiranku yang penting aku bisa dengar kabar yang 

bikin aku stres tenangin hatiku terus intruspeksi diri ya bayangin aja minta 

petunjuk Tuhan lah aku harus gimana gitu..”.  

Hal ini menunjukan adanya restraint coping pada partisipan Dara sedangkan 

pada kedua partisipan Nina dan Rosa tidak terlihat. 

Ketiga partisipan juga menunjukkan adanya Emotion-focused coping. Terlihat 

adanya Positive interpretation & Growth yang dilakukan oleh ketiga partisipan. 

Ketiganya menunjukkan adanya usaha untuk menginterpretasikan situasi stres dengan 

pandangan yang positif. Dara berusaha tetap menjadi dirinya sendiri ketika dalam 

situasi apapun, Dara mempercayai bahwa apa yang partisipan tabur juga yang akan 

partisipan tuai nantinya juga berjuang sampai titik darah penghabisan hal ini 

ditunjukkan pada peryataan partisipan: 

“Aku selalu begini sih tipe orang yang seperti ini yaa.. just apa ya just be my 

self.. jadilah diri aku sendiri jadi ketika apapun misalnya kadang kan kita 
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masalah itu banyak hal kadang datang dari orang lain kadang kita juga gak 

ngerti tiba-tiba entah kritik kita yang tanpa alasan buat kita apaan sih ni orang 

gitu tapi bagi aku jadilah dirimu sendiri gitu .. ee.. so apa ya.. ketika apapun 

yang terjadi gitu serahin sama yang diatas.. percaya gitu apa yang kita tabur 

apa yang kita tuai gitu tadi ketika kita bisa melakukan yang terbaik Tuhan pasti 

kasih kita yang terbaik itu doang yang selalu aku tanamin.. selalu berpikiran 

positif aja.. keep faighting till the end.. ya berjuang sampai titik darah 

penghabisan.. gitu”,  

serta percaya bahwa setiap masalah/tekanan atau stres Tuhan tidak akan 

meninggalkan dirinya. Nina berusaha memikirkan hal-hal yang indah-indah saja untuk 

menghibur dirinya, berkaca dengan orang-orang yang mendapat hukuman lebih tinggi 

darinya dan percaya bahwa dirinya pasti pulang dan hanya menunggu waktunya saja 

yang didukung dengan peryataan partisipan:  

“Ya dengan berdoa hati kita merasa lega, merasa istilahnya udah aku serahin 

istilahnya hidup mati aku juga aku serahin sama sang pencipta kan istilahnya.. 

kan sama Allah istilahnya hidup mati aku sama Allah ngapain istilahnya toh 

disini juga sementara kan istilahnya disini aku mau berkaca sama orang-orang 

yang lebih ee.. maksudnya yang lebih hukumannya tinggi istilahnya mereka 

masih bisa sabar, tawakal ya kan.. aku ngaca kepada mereka-mereka yang 

mengalami seperti itu kalau seandainya aku mikirin aku istilahnya negatif 

tentang hidup aku toh aku ngerasa setelah keluar dari sini aku akan jauh lebih 

baik yang bisa bikin motivasi aku seneng ya Allah”.  

Sedangkan Rosa menganggap seperti menjalani hukuman itu sebentar yang 

ditunjukkan dengan peryataan:  

“Kayaknya kayak ngejalanin hukuman kayak sebentar.. iya tiba-tiba udah tiga 

tahun gimana gitu..”.  

Limbert (2004) dari penelitiannya menyimpulkan bahwa berpikir positif 

mempunyai peran dapat membuat individu menerima situasi yang tengah dihadapi 

secara lebih positif. 

Terlihat adanya acceptance yang muncul dari ketiga partisipan. ketiganya 

menunjukkan adanya usaha untuk menerima saja keadaan yang penuh tekanan sehingga 

merasa pasrah dengan situasi yang ada. Dara menerima keadaan hingga putus asa dan 

tidak menghindari masalah, dihadapi dan diselesaikan dengan peryataan:  
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“Pernah sih.. putus asa juga pernah.. kadang satu titik jenuh gitu ya ampun 

kayak rasa pengen menyerah gitu dengan keadaan” dan “Gak, ngapain 

ngehindarin masalah yang ada masalah kita hadapi dan selesaiin.. biyar gak 

ada banyak pikiran”.  

Nina berserah dan pasrah kepada Allah, tidak menghindar dari masalah, ia hanya 

menghindar dari orang-orang yang dapat memancing amarahnya dengan peryataan:   

“Ya istilah semua udah dicurahin jadi gak ada perasaan harus gimana-gimana.. 

ya kita serahin semuanya maksudnya serahin sama Allah harus gimana-gimana 

udah.. udah  pasrah  kayak gimana” dan “Kalau dari masalah tetap dihadapi 

cuman kalau seandainya dengan orang-orangnya.. orangnya pasti 

menghindar”,  

sedangkan Rosa pasrah kepada Tuhan dan menerima keadaannya yang 

dinyatakan dengan peryataan:  

“Pasrah” dan “Mendingan kita terima lah.. sedangkan narkoba efeknya tau lah 

kan..pasti ketangkep polisi..”.  

Menurut Kubler Ross (1969) sikap penerimaan diri terjadi bila seseorang 

mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah dan pengunduran diri atau 

tidak adanya harapan. Individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat 

menghormati diri mereka, dan mengetahui bagaimana untuk hidup bahagia dengan sisi 

negatif yang dimilikinya, selain itu individu yang dapat menerima dirinya memiliki 

kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya, orang yang mengalami kesulitan dalam 

penerimaan diri tidak menyukai karakteristik mereka sendiri, merasa diri mereka tidak 

berguna dan tidak percaya diri (Ceyhan & Ceyhan, 2011). 

Turning to religion merupakan salah satu tipe strategi coping yang cukup sering 

dilakukan oleh ketiga partisipan dalam usahanya meminimalisasi ataupun 

menghilangkan perasaan tertekan yang dialami dengan kembali kepada agama yang 

dianggap dapat memeberi dukungan secara emosional. Dara berdoa dan berserah 

kepada Tuhan baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan teman sekamarnya 

dengan peryataan:  
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“Aku sih doa sendiri selalu bangun malem ya jam 2 malem bangun terus kadang 

aku dikamar doa bareng-bareng aku juga yang mimpin doanya ya gitu..  itu 

seperti Mariam bilang aku doain dia kan namanya doa syafaat bareng-bareng  

kan kita sebutin namanya satu-satu siapa yang kita doain kayak gitu aja sih..  

paling baca alkitab aja kalau lagi daripada ngebleng jadi hatinya tenang lagi”  

dan setelah itu perasaan Dara menjadi lebih tenang, damai sejahtera dengan 

peryataan:  

“Ya lebih tenang, damai sejahtera”.  

Nina secara pribadi mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa ke masjid 

dan setelah itu perasannya menjadi lega dan lebih termotivasi dengan peryataan:  

“Ya lebih mendekatkan diri sama Allah sih karena istilahnya aku.. kan hidup ini 

milik dia istilahnya.. apapun yang aku perbuat aku akan aku pertanggung 

jawabkan misalnya kayak gitu karena aku serahin ke dia juga yang aku lakuin 

paling istilahnya ke masjid berdoa ya aku berdoanya kalau seandainya ini jalan 

yang terbaik gak papa aku disini kalau seandainya aku bener-bener minta 

percepet kepulangan aku itu aja”,  

serta Rosa berdoa atau beribadah secara pribadi dan bersama-sama dengan 

peryataan  

“Ya ibadah sendiri pokoknya malem lah saya selalu.. jam-jam malem saya 

bangun.. kadang dikamar juga doa yuk kita bikin perkumpulan”  

dan setelah itu ia merasakan hati sudah tenang dengan peryataan: 

“Tenang, kayak hati sudah tenang..”.  

Menurut Broom dan Selznick (1981) agama berperan penting dalam 

memberikan dorongan psikologis dan membantu individu yang mengalami kesulitan 

serta memberikan jawaban mengenai berbagai  masalah.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2012) ditemukan adanya  

korelasi yang positif antara religiusitas seseorang dengan coping stress yang 

dilakukannya dengan mengendalikan tingkat stres atau dengan kata lain semakin tinggi 

tingkat religiusitas seseorang semakin tinggi pula coping stress-nya. Hal ini ini sesuai 

dengan peryataan Hawari (1996) bahwa religiusitas dapat mempertinggi kemampuan 
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seseorang dalam mengatasi ketegangan-ketegangan (ability to cope) akibat 

permasalahan yang ia hadapi. Selain itu, individu yang religius atau memiliki 

religiusitas yang tinggi memiliki pedoman dan daya tahan dalam memanajemeni stres 

yang dihadapi. Artinya bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi 

akan dapat mengambil nilai-nilai agama yang dianutnya untuk dipergunakan dalam 

memecahkan masalah atau dalam mengelola kondisi emosional yang tidak stabil akibat 

peristiwa-peristiwa yang menekan.   

Seeking social support for emotional reasons juga muncul dari ketiga partisipan,  

mencakup usaha pada ketiga partisipan untuk mencari dukungan moral, simpati dan 

pengertian dari orang lain. Dara menceritakan masalah yang dialaminya kepada ibunya 

yang nantinya dapat memberikan partisipan dukungan dan pengertian yang ditunjukkan 

dengan peryataan:  

“Suka dengerin.. ya intinya memahami lah gitu.. selalu support aku juga gitu” 

juga bercerita dengan  seorang teman dekatnya, ia memberi partisipan semangat 

dan menguatkan partisipan  dan setelah bercerita kepadanya partisipan merasa tenang 

hatinya dengan peryataan:  

“Ya paling ke sahabat yang aku ceritain itu sahabatku yang SI itu paling curhat 

sama dia ya setiap masalahku kak begini-begini aku selalu curhat sama dia.. ya 

dia yang.. udah sabar.. paling gitu lah.. ngasih semangat aku.. gak usah 

dipikirin yang ada kan entar aku.. kesehatanku kan drop jadi  udah sabar 

banyak berdoa itu doang sih selalu mesenin.. itu doang..” dan “Yaa.. Puji 

Tuhan mereka ya nguatin aku, ya udah sabar ya maksudnya ini mereka kalau 

liat aku nangis ya udah nangisin aja kalau loe pikir nangis itu lega ya udah 

nangisin abis itu baru tenang hatinya.. ya emang bener jadi tenang harinya.. 

setelah udah selesai nangis itu tenang..”.  

Nina bercerita dengan teman terdekatnya dan mendapat dukungan dari mereka 

setelah itu barulah partisipan merasa lega dan beban yang dialami menjadi sedikit 

berkurang dengan peryataan:  
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“Ada.. ada disini temen.. T sama I.. I udah aku anggap orangtua sendiri disini 

istilahnya yang membimbing aku yang ngedukung aku segi apapun.. dia yang 

ngasih aku nilai-nilai positif istilahnya ngajarin positif.. hal-hal positif dalam 

hidup aku sama kakak aku juga T sama seperti itu karena mungkin kalau T itu 

lebih karena istilahnya dulu aku sama dia sama di Jakarta” dan “Iya dukungan, 

support dari mereka karena lah istilahnya aku bisa bertahan disini karena 

dukungan mereka lah istilahnya aku bisa menghadapi semua ini dengan sabar”,  

sedangkan Rosa menceritakan masalah yang dialami dengan orang terdekat 

partisipan yaitu ibu-ibu yang bekerja di bagian kesehatan. Partisipan mendapat 

dukungan dan pengertian dari mereka dengan peryataan: 

“Pokoknya selalu ngedukung kalau saya “bu saya pengen kerja gini dong bu” 

aa dia ngedukung” dan “Kalau tanggapan mereka mah mereka selalu 

nanggapin saya gak bisa cerita sama ibu-ibu yang lain selain sama ibu-ibu 

kesehatan ya kan karena mereka itu mengerti lah”,  

setelah partisipan bercerita partisipan menjadi lega dan emosi yang dialami 

partisipan menjadi berkurang yang ditunjukkan dengan peryataan:  

“Lega.. kayak hatinya itu udah agak tenang dikit berkurang lah beban kita 

berkurang sama ibu-ibu lain gak bisa selain sama ibu-ibu kesehatan itu”.  

Selain dari ibu-ibu di bagian kesehatan, Rosa juga mendapat semangat dari  

orang gereja dengan peryataan:  

“Iya.. iya.. iya selalu support ke kita gitu apalagi kita disini gak ada kunjungan 

ya butuh lah peralatan mandi kita paling butuhnya dari orang gereja..”.  

Sedangkan denial, ketiga partisipan tidak menunjukkan adanya penolakan untuk 

percaya keradaan stressor atau berusaha untuk bertindak seolah-olah stressor tidak 

nyata.  

Bonner dalam Gunawan (2010) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan 

suatu interaksi antara dua orang atau lebih dimana individu yang satu membutuhkan 

masukan-masukan yang bermanfaat dari individu yang lain ketika menghadapi berbagai 

macam masalah. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial secara efektif 

mengurangi tekanan selama masa yang membuat individu merasa stres (S. Cohen & 
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Will, 1985 ; Kessler & Mcleod, 1985; Wallston, Alagna, DeVellis, & DeVellis, 1983 

dalam Taylor, 1995). Individu dengan tingkat dukungan sosial tinggi, ketika 

menghadapi pengalaman yang membuat diri merasa tertekan akan dapat mengatasinya 

dengan lebih berhasil serta dapat mengurangi atau meminimalisasi perasaan tertekan 

tersebut. Kehangatan yang diberikan oleh orang lain merupakan suatu hal yang penting 

yang dapat membuat individu merasa lebih berarti (Taylor, 1995).  

Keefektifan dari strategi coping juga tergantung dari situasi stres yang dihadapi 

oleh individu (Thoits, 1995 dalam Kling, Seltzer & Ryff, 1997: 289). Kling, Seltzer & 

Ryff, (1997: 289) menjelaskan apabila salah satu strategi coping yang digunakan oleh 

individu memberikan suatu keuntungan dalam menghadapi situasi stres tertentu maka 

keefektifan coping skill yang dimiliki individu dalam menghadapi situasi stres yang 

sama akan meningkat. Oleh karena itu strategi coping akan semakin meningkatkan 

pengalaman seseorang terhadap situasi stres yang pernah dihadapinya.  

Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan ketiga 

partisipan sama-sama mengalami gejala stres fisiologis dan emosional. Perbedaannya 

terletak pada gejala stres kognitif yang hanya dialami oleh kedua partisipan dan gejala 

stres interpersonal hanya dialami oleh satu partisipan. Ketiga partisipan sama-sama 

mengalami situasi yang tidak nyaman atau tertekan bersumber dari diri sendiri dan 

keluarga sedangkan sumber dari lingkungan dan masyarakat tidak nampak. Ketiga 

partisipan menggunakan tipe strategi coping terhadap situasi yang menyebabkan stres 

dengan cara yang cenderung hampir sama. Perbedaannya terletak pada suppression of 

competing activities dan seeking social support for instrumental reasons juga 

ditunjukkan oleh dua partisipan sedangkan satu partisipan tidak menunjukkan adanya 

hal tersebut dan lebih menunjukkan adanya usaha restraint coping.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ketiga partisipan sama-sama mengalami gejala stres fisiologis dan emosional. 

Perbedaannya terletak pada gejala stres kognitif yang hanya dialami oleh kedua 

partisipan dan gejala stres interpersonal hanya dialami oleh satu partisipan. Ketiga 

partisipan sama-sama mengalami situasi yang tidak nyaman atau tertekan bersumber 

dari diri sendiri dan keluarga sedangkan sumber dari lingkungan dan masyarakat tidak 

nampak. Ketiga partisipan menggunakan kedua tipe strategi coping  yaitu problem-

focused coping dan emotion-focused coping. Ketiga partisipan menunjukkan adanya 

active-coping, positive interpretation & growth, acceptance, turning to religion and 

seeking social support for emotional reasons. Ketiga partisipan tidak menggunakan 

planning dan denial dalam situasi yang membuat dirinya merasa tertekan. Perbedaan 

yang muncul dari ketiga partisipan terletak pada suppression of competing activities dan 

seeking social support for instrumental reasons juga ditunjukkan oleh dua partisipan 

sedangkan satu partisipan tidak menunjukkan adanya hal tersebut dan lebih 

menunjukkan adanya usaha restraint coping.  

Adanya dukungan sosial (social support) dari berbagai pihak merupakan suatu 

hal yang penting bagi narapidana. Dukungan sosial dari orang lain dapat mengurangi 

perasaan tertekan serta tidak nyaman yang dirasakan oleh narapida wanita yang 

mengalami stres. 

Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian dan berdasarkan penafsiran dan kesimpulan yang 

ada, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: diharapkan para narapidana 
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wanita dapat bersikap optimis dalam menjalani hukuman. Dengan adanya stres, 

narapidana  dapat meningkatkan pengalaman menggunakan strategi coping seperti pada 

sebelumnya. 

Para petugas di lapas diharapkan dapat memberikan dukungan dan bantuan 

terutama mengenai kesiapan peralatan medis agar ketika narapidana wanita mengalami 

gejala stres dalam hal fisiologis dapat segera  teratasi.  

Pihak keluarga diharapkan juga dapat lebih memberikan dukungan dan doa agar 

narapidana dapat dengan tegar dan kuat menjalani masa hukumannya hingga selesai. 

Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan inspirasi 

ke depan untuk menemukan fenomena-fenomena baru yang berkaitan dengan stres pada 

narapidana sehingga semakin memperkaya pengetahuan mengenai narapidana wanita, 

khususnya kaum dewasa, misalnya dalam hal: penerimaan diri dalam kondisi stres pada 

narapidana wanita dewasa, self-esteem narapidana wanita dewasa yang mengalami stres. 
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