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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Peristiwa yang terjadi dalam hidup kerap kali mempengaruhi kejiwaan 

manusia secara individu. Apabila cukup menegangkan maka akan membawa 

tekanan kejiwaan yang akan menuju pada kelainan-kelainan diantaranya dalam 

bentuk tindak pidana atau kriminal. Tindakan pidana bisa juga dilakukan secara 

tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa menyerang, sehingga terjadi 

peristiwa pembunuhan. Pada waktu individu melakukan tindak pidana maka pihak 

berwenang melakukan penangkapan berdasar pada bukti permulaan yang cukup. 

Sulit untuk menangani individu yang terlibat tindak pidana, karena memiliki latar 

belakang masalah yang berbeda-beda. Pada waktu individu didakwa atau dituduh 

melakukan suatu tindak pidana maka individu tersebut ditahan oleh pihak yang 

berwajib, pihak yang berwajib disini dapat dari kepolisian, pengadilan, 

kejaksanaan disesuaikan dengan prosedur yang ada; guna kepentingan penyidikan 

atau penuntutan dan peradilan maka individu yang bersalah melakukan tindakan 

pidana atau tindakan amoral serta tindakan kriminal, kemudian dilakukan 

penahanan. 

Menurut Kansil (1989) penahanan adalah penempatan tersangka atau 

terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 

penetapannya. Salah satu jenis penahanan menurut pasal 22 KUHAP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dapat berupa penahanan rumah tahanan 



 2 

negara atau lembaga pemasyarak atan. Rumah tahanan merupakan bangunan 

tempat penahanan orang-orang yang akan diadili, atau yang telah melakukan 

pelanggaran ringan; lembaga pemasyarakatan yakni suatu lembaga yang berfungsi 

untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien 

pemasyarakatan atau hakikatnya sebagai warga binaan pemasyarakatan (Hartanto 

dan Murofiqudin, 2001). Perlakuan yang serba khusus kepada warga binaan 

pemasyarakatan dapat menjadi penyebab terjadinya perbedaan kehidupan yang 

mencolok antara kehid upan yang di luar dan di dalam lembaga pemasyarakatan, 

terutama dalam hal kebebasan hidup sehari-sehari. Keterampasan kebebasan ini 

membuat warga binaan pemasyarakatan merasa terisolasi dari masyarakat  

(Helmi, 1997). Sesuai dengan pernyataan salah satu tahanan pelaku tabrak lari 

(usia 20 tahun) yang berhasil penulis tanyakan bagaimana perasaan subjek ketika 

menunggu putusan pengadilan: 

..yang jelas gak enak mas hidup di penjara, sekarang nunggu putusan, 
deg -degan, kepala koq lama -lama jadi sering pusing, mumet mas,  nyesel 
dulu naik moto r yak -yak,an (ugal-ugalan –pen) jadi nabrak orang. 
(wawancara subjek-N) 
 
Subjek lain berusia 22 tahun (kasus penggelapan) menyatakan hal yang 

hampir sama, seperti pada kutipan berikut: 

..jenenge wong salah, atine mesti ya ndak tenang mas, iku wes mesti, opo 
maneh arep di penjoro suwe, ra iso ngopo-ngopo, mbayangke ngono 
malah mumet mas.. (wawancara subjek -S) 
 
Kecemasan merupakan faktor emosional. Kecemasan merupakan sebagian 

dari dinamika kehidupan yang tidak mungkin ditiadakan. Adi  (2004) menyatakan 

kecemasan merupakan suatu tahapan ketegangan emosional yang ditandai dengan 

ketakutan yang amat sangat dan gejala -gejala yang mengancam individu sehingga 
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menimbulkan kecemasan.  kecemasan sering dialami terhadap hal-hal yang belum 

diketahui kepastiannya, misal terhadap masa depannya, terhadap rencana yang 

sedang diangankan. Gejala dan tanda kecemasan atau ansietas antara lain sikap 

tegang dan ketakutan, ketegangan otot- otot, kesulitan untuk relaksasi, tremor, 

bicara cepat, nyeri otot, dilatasi pupil, mulut kering, keringat dingin terutama 

telapak tangan, tekanan darah naik. Ditambahkan oleh Brikmayer dan Winker 

(Tupattinaja, 2003) gejala yang mencolok berkeringat, muka kemerahan, 

gemetaran, dan lain-lain. Ada keluhan somatis seperti mual, pusing, diare, 

gangguan lambung, konsentrasi, perasaan eksitasi, atau tidak bisa istirahat, 

menurunnya kepercayaan diri, sensitifitas ekstra terhadap orang lain, perasaan 

akan berbahaya, dan perasaan tidak berguna  

 Hasil penelitian Tanti (2007) di LAPAS kelas 1 Tangerang  me maparkan 

bahwa banyak narapidana dan tahanan mengalami gangguan fisiologis dan 

psikologis. Secara fisiologis 52% responden seringkali sakit kepala, 50% selalu 

mengalami pegal-pegal, dan 45% selalu mengalami fatique atau  rasa lelah yang 

samat sangat. Adapun gangguan psikologis yang juga mengiring timbulnya gejala 

fisiologis yaitu: rasa sedih, marah, kecewa, khawatir, cemas. Lebih lanjut 

penelitian Tanti (2007) memaparkan bahwa prevalensi kecemasan merupakan 

frekuensi tertinggi yaitu 57,6%, perasaan sedih 56,6%, perasaan takut tanpa alasan 

yang jelas sebesar 39% dan mudah marah 36,8%. Adapun pada level kognitif 

diketahui frekuensi tertinggi ada pada perasaan bersalah 39%, kemudian perasaan 

tidak berharga 36% dan perasaan putus asa sebesar 8,1%. Gangguan pada aspek 

fisiologis, psikologis dan kognitif tersebut semua termanifestasi dalam perilaku 
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misalnya sulit tidur ataupun sebaliknya tidur berlebihan, tidak bersemangat, 

keinginan untuk selalu menyendiri, agresivitas yang tinggi, bahkan adanya 

kecenderungan untuk melukai diri sendiri sampai akhirnya ada yang melakukan 

bunuh diri. 

 Novenri (2008) pada penelitian yang dilakukan di Rutan Kelas 1 Malang 

memaparkan 70% narapidana melakukan kejahatan karena masalah ekonomi 

sedangkan sisanya 30% mengenai berbagai macam alasan seperti, kurangnya 

perhatian dari keluarga, tidak adanya modal setelah bebas, mengalami depresi 

atau tekanan batin dari lingkungan sekitar, karena faktor pergaulan, dan karena 

memang bawaan sifat narapidana itu sendiri. Adapun sumber-sumber stressor  

yang dapat menyebabkan timbulnya kecemasan pada narapidana bervariasi.  

Menurut penelitian Parasit  (2007) penyebab cemas ada dua , yakni (1) Faktor 

internal yaitu  ditimbulkan dari diri sendiri pribadi  seperti rasa rendah diri sebagai 

akibat rasa bersalah yang pernah dilakukan yang menyebabkan dia terisolasi dari 

pergaulan masyarakat luas, kemudian hilangnya rasa percaya diri dan tidak ada 

motivasi untuk berusaha; (2) Faktor Eksternal adalah sikap dari keluarga dan 

masyarakat, seperti tidak diterimanya kembali dalam lingkungan keluarga maupun 

masyarakat.  

Kartono (2000) mengemukakan akibat dari masa menjalani hukuman bagi 

seseorang tidak hanya berakibat positif namun juga dapat negatif antara lain, 

narapidana tersebut mengembangkan reaksi stereotip yaitu cepat curiga, lekas 

marah, mendendam, tertekan dan merasa cemas mengalami penolakan jika 

kembali ke lingkungan masyarakat. Akibat lainnya yaitu banyak narapidana dari 
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penjahat kecil-kecilan menjadi penjahat yang lebih “lihay” dengan keterampilan 

tinggi dan perilaku bertambah kejam karena pernah mengalami shock mental. 

Selain itu pada umumnya kondisi kepribadian narapadina di lembaga 

pemasyarakatan cukup buruk, mereka merasa tidak berdaya menghadapi hidup 

yang sulit, tidak punya inisiatif, marasa bersalah, tidak punya arti dalam hidup, 

merasa sebagai orang yang rendah, diremehkan, menyalahkan hidup dan 

berpandangan negatif terhadap masa depan.  

Koeswara (2004) mengatakan bahwa meskipun kecemasan dapat 

menyebabkan individu dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau 

meningkatkan ketegangan, kecemasan pada dasarnya memiliki arti penting bagi 

individu. Secara singkat bisa dikatakan bahwa kecemasan berfungsi sebagai 

peringatan bagi individu agar mengetahui adanya bahaya yang sedang 

mengancam, sehingga individu tersebut bisa mempersiapkan langkah-langkah 

yang perlu diambil untuk mengatasi bahaya yang mengancam.   

Firshein (Nuhriawangsa,  2001) menyatakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kecemasan diantaranya kepribadian. Sejauhmana seseorang 

mampu memberikan reaksi terhadap ancaman, bahaya, rasa aman dan 

ketidaknyamanan yang berasal dari lingkungan dan apakah seseorang mampu 

mengontrol kecemasannya atau malah membiarkannya berkembang sehingga 

lama kelamaan menjadi depresi. 

 Locus of control merupakan suatu aspek kepribadian yang dimiliki setiap 

individu. Rotter (2000) berpendapat bahwa locus of control diartikan sebagai 

anggapan seseorang tentang sejauh mana ia dapat memahami adanya hubungan 

antara upaya yang dilakukan dan akibat yang dihadapinya. Locus of control 
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berarti menguasai perilaku diri sendiri dengan berpedoman pada norma - norma 

yang jelas, standar-standar dan aturan-aturan yang sudah menjadi milik sendiri. 

Locus of control bukanlah merupakan suatu konsep yang tipologik, akan 

tetapi konsep ini merupakan suatu kontinum yaitu locus of control internal pada 

satu sisi dan locus of control eksternal pada sisi yang lain. London dan Exner 

(dalam Rahmad, 2000) mengemukakan locus of control  merupakan suatu 

kontinum artinya tidak ada satu individu yang 100% berorientasi pada locus of 

control internal ataupun sebaliknya.  Individu sangat memungkinkan memiliki 

keduanya pada dua sisi yang saling berseberangan hanya dominasinya yang 

berbeda-beda. Semakin dominan locus of control internalnya akan semakin 

rendah locus of control  ekternalnya, demikian juga sebaliknya. 

Selanjutnya apabila ditinjau keterkaitan antara locus of control dengan 

kecemasan maka fungsi locus of control  adalah sebaga i salah satu faktor protektif 

internal yang berperan untuk menguatkan individu dalam mengatasi kecemasan 

yang dialami.  Robinson (Sudaryono, 2007)  mengemukakan orientasi locus of 

control  internal lebih banyak menimbulkan dampak positif, cenderung lebih 

percaya diri, berpikir optimis setiap langkahnya. Individu berusaha aktif untuk 

mencapai tujuan. Sebaliknya individu yang berorientasi locus of control  eksternal 

berkeyakinan bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami merupakan konsekuensi 

dari hal- hal di luar dirinya, seperati takdir, kesempatan, keberuntungan, atau orang 

lain, individu cenderung malas, karena merasa bahwa usaha apapun yang 

dilakukan tidak akan menjamin keberhasilan dalam pencapaian hasil yang 

diharapkan. Phares (Sudaryono, 2007) menambahkan individu yang berorientasi 

locus of control  eksternal kurang dapat menyesuaikan diri, kurang dapat 

mengontrol emosi, kurang percaya diri dan prestasi kurang optimal. 
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Ross (2004) mengemukakan individu yang memiliki locus of control 

internal memiliki kecenderungan bergantung pada keterampilan, mandiri, optimis, 

percaya diri, berprestasi baik, kepekaan lebih tajam, mempunyai pemikiran yang 

lebih sehat dan lebih banyak terlibat dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan 

individu yang memiliki locus of control external akan lebih mudah merasa tidak 

berdaya sehingga mudah merasa cemas maupun depresi sehingga ini berpengaruh 

terhadap rasa percaya diri, prestasi maupun keoptimisannya dalam menghadapi 

sesuatu.  

Perasaan cemas bisa saja hinggap pada setiap individu termasuk pada 

warga binaan pemasyarakatan. Takut, bingung, tidak bahagia adalah perasaan 

umum yang bisa dialami. Manifestasi dari rasa cemas ini bisa berbeda-beda dari 

satu individu ke individu yang lain.  Ada warga binaan pemasyarakatan yang 

mengalami kecemasan tetapi bisa tetap menjalankan aktivitas kehidupannya 

secara wajar selama berada di Rutan,  ada juga warga binaan pemasyarakatan 

yang mengalami kecemasan dan sudah terganggu dalam melaksanakan aktivitas 

sehari-hari,  tidak nafsu makan, bingung, sering melamun dan menyendiri,  

tertekan, depresi dan cemas.  

Berdasarkan uraian- uraian yang ada di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaaan kecemasan ditinjau dari locus of 

control. Guna mengkaji rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul: Perbedaan Kecemasan Ditinjau 

dari Locus Of  Control Pada Warga binaan pemasyarakatan Di LP Kelas I 

Surakarta. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 

1. Perbedaan kecemasan ditinjau dari locus of control pada warga binaan 

pemasyarakatan  

2. Tingkat kecemasan pada warga binaan pemasyarakatan yang memiliki locus 

of control internal dan eksternal. 

C. Manfaat Penelitian  

1.  Bagi Pimpinan LP  Surakarta 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pimpinan LP khususnya 

mengenai perbedaan kecemasan ditinjau dari locus of control pada warga 

binaan pemasyarakatan, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

membuat kebijakan atau keputusun  yang berkaitan dengan kondisi warga 

binaan pemasyarakatan. 

2.  Bagi subjek penelitian (tahanan) 

 Memberi informasi sejauh mana kecemasan yang dialami subjek penelitian 

ditinjau dari locus of control sehingga dapat digunakan sebagai salah satu cara 

untuk memahami kepribadian serta meminimalisir atau menurunkan 

kecemasan.  

3.  Bagi  peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan bagi peneliti 

berikutnya mengenai perbedaan kecemasan ditinjau dari locus of control  pada 

warga binaan pemasyarakatan, sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam 

pengembangan penelitian yang sejenis. 


