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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  
Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia pada hakekatnya adalah 

pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, meskipun hal ini tidak 

terlepas dari ancaman dan hambatan. Salah satu bentuk dari ancaman dan hambatan 

dalam pembangunan tersebut adalah masalah kriminalitas atau kejahatan.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindak kejahatan dan tingkah laku 

kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, anak-anak, 

remaja, bahkan usia dewasa. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu 

dengan difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara 

sadar benar. Tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak sadar, misalnya karena 

terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa 

membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. 

 Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan timbul perasaan cemas yang 

diakibatkan karena tidak mampunya individu menyesuaikan diri selama berada di 

Lembaga Pemasyarakatan. Ciri-ciri yang menonjol pada narapidana yang mengalami 

gangguan kecemasan adalah perasaan khawatir, takut, gelisah bahkan kadang-kadang 

panik. Perasaan ini dapat berlangsung terus sampai individu dibebaskan atau kadang-
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kadang bisa hilang. Perasaan khawatir dan takut ini pada umumnya berkaitan dengan 

pengalaman masa lalu yang ditekan. 

Seseorang bisa menjadi cemas bila dalam kehidupannya terancam oleh 

sesuatu yang tidak jelas karena kecemasan dapat timbul pada banyak hal yang 

berbeda-beda. Kecemasan adalah keadaan takut yang terus menerus namun berbeda 

dengan ketakutan biasa yang mempunyai respon terhadap rangsang menakutkan yang 

sedang terjadi, sebab ketakutan yang dialami merupakan respon terhadap kesukaran 

yang belum terjadi. Bloomfield (2003) mengemukakan manifestasi dari ketakutan 

demi ketakutan itulah yang membuat seseorang menjadi cemas luar biasa. Rasa takut 

dan cemas akan semakin sulit dikendalikan, seiring pasifnya upaya mengusir 

ketakutan itu sendiri.  

 Conley (2003) mengartikan kecemasan sebagai suatu respon terhadap stres, 

seperti putusnya suatu hubungan yang penting atau bencana yang mengancam jiwa. 

kecemasan juga bisa merupakan suatu reaksi terhadap dorongan seksual atau 

dorongan agresif yang tertekan, yang bisa mengancam pertahanan psikis yang secara 

normal mengendalikan dorongan tersebut. Pada keadaan ini, kecemasan 

menunjukkan adanya pertentangan psikis.  

Brickman (1988) mengemukakan bahwa kecemasan tentang masa depan 

merupakan kecenderungan individu yang tidak yakin bahwa dirinya akan mengalami 

hal positif dibandingkan dengan hal yang negatif di masa depan. Pada umumnya 

individu merasa cemas terhadap masa depan dan percaya bahwa masa yang akan 

datang lebih buruk daripada masa sekarang. Robinson dan Riff (1999) menyatakan 
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bahwa pada umumnya seseorang memiliki motivasi-motivasi terhadap masa 

depannya, namun seseorang akan merasa cemas ketika membayangkan tentang hasil 

yang negatif dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. 

Mana kala seseorang akan dihadapkan pada kehidupan barunya menjelang 

akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan maka individu dituntut mampu 

menghadapi kenyataan yang akan dihadapinya sebagai hasil dari binaan pada 

Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tidak dapat diketahui perasaan mereka setelah 

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Suhardjo, 1995)  

Setiap individu pasti mempunyai harapan akan masa depannya. Harapan 

yaitu keyakinan untuk mencapai tujuan. Harapan tersebut merupakan perubahan yang 

lebih baik dalam dirinya dari keadaan sekarang, dalam menuju ke suatu harapan yang 

lebih baik atau kesuksesan di masa yang akan datang, individu tidak terlepas dari 

hambatan-hambatan yang akan menghalanginya. Untuk itu, individu harus mampu 

menghalau hambatan tersebut. Kastenbaum (dalam Aldita, 2004) mendefinisikan 

perspektif masa depan sebagai suatu pertimbangan umum tentang peristiwa masa 

depannya. 

Menurut Toffler (1987), masa depan ditandai dengan adanya perubahan dan 

ketidakpastian. Oleh karena itu, individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 

terhadap perubahan yang terjadi, sedangkan individu yang tidak dapat menyesuaikan 

diri dapat dikatakan individu tersebut gagal. Individu memerlukan umpan balik dari 

kondisi apa yang ada (to be) ke arah kondisi yang akan terjadi (to become) sasaran 
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yang dituju individu adalah citra perannya yang berfokus masa depan yaitu konsepsi 

individu tentang keinginannya akan menjadi apa di masa depan. 

Menurut Susilo (1991) banyak narapidana yang telah bebas kehilangan 

kepercayaan diri hal ini  ditandai dengan sikap tertutup, acuh tak acuh, sinis, anti 

sosial. Pada akhirnya banyak narapidana yang setelah keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan masih melakukan tindak pidana. Tindakan pidana dilakukan oleh 

siapa saja baik itu wanita, pria, anak-anak, orang dewasa bahkan orang lanjut usia. 

Tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara sadar yaitu direncanakan, dan diarahkan 

kepada satu maksud tertentu secara sadar dan benar namun bisa juga dilakukan secara 

setengah sadar yaitu didorong oleh implus yang sangat kuat dan obsesif. 

Kehidupan di penjara yang dihadapi para narapidana menuntut adanya 

penyesuaian diri untuk memperoleh pemuasan kebutuhan agar dapat diterima di 

lingkungannya. Saat menghadapi masalah–masalah yang begitu kompleks, ada 

narapidana yang berhasil mengatasinya, namun tidak jarang pula yang mengalami 

kegagalan. Narapidana yang mengalami kegagalan ini akan menemui kesulitan dalan 

hidupnya. Pada sisi lain narapidana  sendiri melahirkan sikap inferior (tidak percaya 

diri) dalam menentukan perilaku atau pola kemandirian, seperti cara mengatasi 

masalah, reaksi terhadap rasa frustrasi, perilaku defensif,  agresif, dan sikap terbuka 

atau tertutup menghadapi orang lain dan terbentuk konsep diri yang negatif. 

Konsep diri merupakan inti kepribadian seseorang dari pengalaman individu 

dalam berhubungan atau berinteraksi dengan individu lain. Dari interaksi, individu 

memperoleh tanggapan yang akan dijadikan cermin bagi individu tersebut untuk 
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menilai dan memandang dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardy dan Hayes 

(1988) dalam memandang faktor-faktor tentang konsep diri yaitu antara lain: reaksi 

dari orang lain, perbandingan dengan orang lain, peranan seseorang, identifikasi 

terhadap orang lain.  Individu yang mempunyai konsep diri yang positif akan lebih 

mampu mengadakan penyesuaian diri dengan baik dibanding dengan individu yang 

konsep dirinya negatif. Pola konsep diri pada narapidana dapat terbentuk melalui 

proses belajar dalam interaksinya dengan lingkungan di penjara, kurang adanya 

kesempatan mengembangkan diri dan menyesuaikan diri seperti individu pada 

umumnya mengakibatkan narapidana merasa ditolak oleh lingkungannya oleh karena 

itu narapidana akan mempertahankan diri dengan cara yang menyimpang, 

mempertahankan gambaran diri yang palsu, mengakibatkan narapidana 

mengembangkan konsep diri secara negatif. Dengan karakteristik situasi yang 

dihadapi narapidana tidak memiliki konsep diri yang fleksibel untuk menyesuaikan 

diri dalam berbagai situasi diantaranya yaitu menghadapi masa depannya 

Optimisme masa depan seyogyanya harus dimiliki oleh para narapidana yang 

ditahan di lembaga pemasyarakatan. Tantangan-tantangan yang dihadapi narapidana 

selama menjalani hukuman diharapkan dapat ditundukkan dengan sikap optimis, 

yaitu menanggapi suatu permasalahan dan menghadapi suatu rintangan dengan 

keyakinan penuh untuk menang dan berhasil tanpa pernah kehilangan harapan. Di 

dalam sikap optimisme ini terdapat kombinasi antara keyakinan dan harapan. Namun 

kenyataannya yang nampak justru narapidana menampakan rasa cemas akan masa 

depannya, hal ini ditunjukkan banyak narapidana yang sudah keluar dari Lembaga 
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Pemasyarakatan ternyata tidak lama berselang kemudian masuk ke LP lagi karena 

melakukan tindakan kriminal. 

Tinggi rendahnya tingkat kecemasan menghadapi masa depan yang dialami 

narapidana berbeda-beda karena adanya perbedaan individu atau individual 

differences. Salah satu faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada tinggi 

rendahnya tingkat kecemasan menghadapi masa depan adalah konsep diri.  

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara konsep diri dengan 

kecemasan menghadapi masa depan pada narapidana? Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara empirik dengan mengadakan 

penelitian berjudul: “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Menghadapi 

Masa Depan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIB Klaten”. 

 

B.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara konsep diri dengan kecemasan menghadapi masa depan pada 

narapidana. 

2. Peranan konsep diri terhadap kecemasan menghadapi masa depan 

3. Tingkat konsep diri dan kecemasan menghadapi masa depan pada narapidana. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bermanfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Sebagai masukan bagi para ilmuwan dalam usaha mengembangkan ilmu-ilmu 

psikologi khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara konsep diri dengan 

kecemasan menghadapi masa depan pada narapidana. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagaimana mencermati kondisi 

fisik maupun psikologis pada para narapidana, serta dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan acuan dalam melakuka pembinaan kepada 

narapidana sehingga akan lebih mudah mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang terjadi pada narapidana selama menjalin kehidupan di LP, khususnya 

yang berkaitan dengan konsep diri dengan kecemasan menghadapi masa 

depan pada narapidana 

b. Bagi Narapidana 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman 

baru bagi para narapidana untuk untuk mengetahui sejauh manakah konsep 

diri dan kecemasan menghadapi masa depan yang mereka miliki sehingga 

untuk diharapkan mampu memahami dan menyadari kesalahan, serta 

memperbaiki diri untuk tidak mengulangi tindakan pidana lagi dan mampu 

memulai kehidupan barunya dengan baik setelah selesai menjalani hukuman  
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c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk dapat lebih 

memahami dan mengenal lebih jauh mengenai kondisi bekas narapidana agar 

dapat diterima kembali di tengah masyarakat tanpa harus dikucilkan karena 

mereka bekas narapidana.  

 




