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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan usia di mana seseorang mengalami suatu masa peralihan 

antara masa kanak-kanak dan dewasa. Remaja yang sebagian menjadi narapidana 

yang dididik di Lapas-lapas khusus untuk anak dan remaja, akan mengalami berbagai 

tekanan dan proses penyesuaian diri. Anak didik tersebut merupakan pelaku tindak 

kriminal dan mendapat pembinaan di Lapas khusus. Remaja yang dididik di Lapas 

Anak juga mempunyai masalah, seperti masalah penyesuaian diri, beragama, 

kesehatan, ekonomi, seksual, keluarga dan pendidikan (Anwar & Adang, 2010). 

Remaja yang baru pertama kali menjalani hukuman dituntut untuk mampu 

beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan Lapas yang sangat menekan, rutinitas 

kehidupan sosial bersama dengan narapidana lain yang sering menimbulkan 

keributan, pemerasan dan tindak kekerasan yang dirasakan sebagai suatu penderitaan 

lain disamping hukuman sendiri. 

Menyandang status sebagai seorang narapidana, tidak sedikit dampak buruk 

yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Narapidana remaja akan kehilangan 

kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan 

barang dan jasa, kehilangan keamanan, kurangnya stimulasi, perasaan tertekan, 

penyesalan hingga gangguan psikologis. 
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Kerasnya kehidupan di penjara membutuhkan proses penyesuaian diri yang 

baik pada narapidana, apalagi latar belakang narapidana di lembaga pemasyarakatan 

adalah para pelaku tindak kejahatan. Kemampuan menyesuaian diri pada narapidana 

akan menjadikannya tetap dapat membina hubungan baik, tanpa harus terlibat konflik 

dengan sesama narapidana dan dapat mengancam kerukunan di dalam penjara. 

Hidup di penjara berarti kehilangan kontak personal dengan keluarga dan 

teman, serta kehilangan kebebasan untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sykes (dalam Khiat, 2010) bahwa 

penjara merupakan tempat yang banyak memberi tekanan dan menghilangkan hak 

serta kebebasan narapidana didalamnya. Secara terpaksa narapidana harus mengikuti 

berbagai aturan dan regulasi yang ada karena jika tidak maka akan diberi hukuman. 

Hal tersebut menunjukan bahwa perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh narapidana 

merupakan mekanisme yang sudah ditentukan oleh aturan. Oleh karenanya, 

dibutuhkan kemampuan penyesuaian diri untuk dapat hidup dalam lingkungan 

penjara dan menjalin hubungan yang baik. 

Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang 

dirasakan oleh narapidana remaja selama berada di LPKA adalah perasaan bosan, 

jenuh dengan rutinitas yang ada, dan perasaan ketidakadilan. Menurut Whitehead dan 

Steptoe (dalam Sholicatun, 2011) pengalaman kehidupan dalam suatu lembaga 

pemasyarakatan merupakan pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh 

dengan tekanan dibandingkan dengan semua kejadian-kejadian hidup negatif lainnya. 
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Dengan kondisi dan konflik yang dialami oleh narapidana ini akan dapat 

mempengaruhi penyesuaian dirinya selama masih berstatus sebagai narapidana. 

Schneider (1955) memaparkan bahwa penyesuaian diri merupakan sebuah 

proses yang melibatkan respon baik secara mental maupun perilaku dimana individu 

berusaha untuk mengatasi dengan baik segala tuntutan dari lingkungannya. Mustafa 

Fahmy (1982) menjelaskan bahwa penyesuaian diri adalah proses dinamika yang 

bertujuan untuk mengubah perilakunya agar terjadi hubungan yang lebih sesuai 

antara dirinya dan lingkungannya. 

Menyimak penjelasan Mustafa Fahmy (1982) bahwa salah satu kaidah dari 

penyesuaian diri yang sehat adalah adanya ketenangan jiwa. Salah satu hal yang 

mengindikasikan ketenangan jiwa individu ialah adanya gairah dalam hidup. Individu 

yang memiliki gairah dalam hidupnya akan mampu menghadapi dan menyelesaikan 

masalah dengan cara yang menyenangkan dirinya dan dapat diterima oleh 

masyarakat. Namun demikian bukan berarti individu yang mengalami ketenangan 

jiwa tidak pernah mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pula 

narapidana remaja yang mengalami berbagai masalah ketika berada di lembaga 

pembinaan, seperti perasaan jenuh dengan rutinitas yang ada. Hal inilah yang 

kemudian menjadi gambaran bagaimana penyesuaian diri pada narapidana remaja. 

Yulia (dalam Sholicatun, 2011) mengemukakan bahwa dalam suatu hasil 

penelitiannya menunjukkan tentang adanya rasa penyesalan yang mendalam pada 
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narapidana remaja hingga mereka seringkali memiliki pikiran yang terus menerus 

tentang kesalahan yang pernah mereka lakukan. Hal ini menunjukkan munculnya rasa 

bersalah dalam diri narapidana remaja yang telah melakukan pelanggaran hukum. 

Rasa bersalah dapat muncul dalam kehidupan setiap orang, terlebih pada 

individu yang melakukan pelanggaran hukum. Rasa bersalah merupakan efek dari 

suatu pelanggaran terhadap system nilai yang ada pada masyarakat umumnya. Rasa 

bersalah adalah emosi introspektif yang merupakan hasil dari refleksi diri dan 

peristiwa negatif (Baumeister, dkk, 2007). Baumeister menjelaskan bahwa rasa 

bersalah merupakan adanya ketidaksesuaian antara perilaku diri terhadap apa yang 

telah dilakukan dan membuat suatu keadaan yang tidak diinginkan.  

Ketika rasa bersalah telah muncul dalam diri remaja yang berstatus sebagai 

narapidana maka ia membutuhkan banyak proses untuk bisa menerima dan kemudian 

terbiasa dengan keadaannya yang baru, baik itu apakah telah menjalani masa tahanan 

selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Hal ini menyebabkan narapidana remaja 

untuk dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, agar dapat diterima dengan 

baik di lingkungannya yang baru dan juga agar mampu menjalankan perannya yang 

baru secara baik pula. 

Dengan demikian penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap 

keadaan remaja seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Adapun 
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penelitian ini akan dilakukan pada narapidana remaja yang berada pada Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. 

Dengan berpegangan pada berbagai alasan di atas maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Rasa Bersalah Dengan 

Penyesuaian Diri Pada Narapidana Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Pekanbaru”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan yang 

signifikan antara rasa bersalah dengan penyesuaian diri pada narapidana remaja di 

lembaga pembinaankhusus anak Pekanbaru?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada tidaknya hubungan antara rasa 

bersalah dengan penyesuaian diri pada narapidana remaja di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Pekanbaru. 

D. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian mengenai penyesuaian diri narapidana telah banyak 

dilakukan seperti yang telah diteliti oleh Yully Verawati (2013) mengenai studi 

deskriptif eksploratif penyesuaian diri narapidana. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah crosstabulation. Dalam penelitian ini penyesuaian diri 
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narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Riau adalah tinggi (80,31%). 

Penyesuaian diri yang tinggi pada penelitian ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor yaitu faktor internal penyesuaian diri dan faktor eksternal penyesuaian diri. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anica Sari (2014) mengenai 

penyesuaian diri dan depresi pada narapidana. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment. Hasil analisis dari 

penelitian ini diperoleh koefisien korelasi 0,116 positif dengan taraf signifikan 0,039 

atau p<0,05. Dengan demikian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara penyesuaian diri dengan depresi yang berkorelasi secara positif. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk melihat bagaimana hubungan antara rasa bersalah dengan 

penyesuaian diri pada narapidana remaja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada subjek penelitian, dimana subjek dalam penelitian ini 

adalah narapidana remaja yang sudah menjalani masa tahanan selama maksimal satu 

tahun masa tahanan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

korelasi Product Moment. Teknik yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara dua variabel dan pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17 for windows. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak khususnya pembaca, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan 

masukan pada perspektif pengembangan ilmu pengetahuan dibidang psikologi 

terutama yang berkaitan dengan kajian psikologi kepribadian. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan pada semua kalangan, baik digunakan oleh para akademisi 

dalam pembelajaran khususnya dalam bidang psikologi kepribadian, maupun oleh 

lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana. 

 

 

 

 

 

 


