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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah tindak pidana atau perilaku kriminal selalu menjadi bahan yang 

menarik serta tidak habis-habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan, masalah 

ini merupakan masalah sensitif yang menyangkut masalah-masalah peraturan 

sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat dan aturan-aturan dalam agama. 

Tindak pidana oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong 

anti sosial, menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam masyarakat serta 

melanggar aturan-aturan dalam agama (Susilo, 1971). 

Di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana 

adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. 

Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pada saat ini masyarakat masih mempunyai pandangan yang negatif 

terhadap sosok narapidana (napi). Narapidana oleh masyarakat dianggap sebagai 

trouble maker atau pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat 

sehingga perlu diwaspadai. Hal ini terjadi karena tradisi masyarakat yang telah 

membentuk opini “sekali lancung ke ujian maka seumur hidup tak akan 

dipercaya” (Rahmawati, 2004).  

Proses sosialisasi mantan narapidana dari lembaga pemasyarakatan 

menuju masyarakat yang sesungguhnya sangat sulit dilakukan karena adanya 
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stereotype tersebut. Padahal jelas, masyarakat mempunyai peran yang sangat 

berarti dalam proses sosialisasi. Banyak narapidana yang telah bebas kehilangan 

jati diri, hal ini ditandai dengan sikap tertutup, acuh tak acuh, sinis dan anti sosial 

(Susilo, 1971) 

Mantan narapidana sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Sikap 

penolakan seperti mengucilkan pada sebagian masyarakat terhadap para mantan 

napi sering membuat mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi (SUARA 

MERDEKA. Rabu, 05 Januari 2005). Rahmawati (2004) melalui penelitiannya 

tentang kepercayaan diri narapidana pasca hukuman pidana menyatakan bahwa 

pada dasarnya mantan narapidana memiliki harga diri dan konsep diri yang 

rendah. Secara garis besar hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung 

menolak kehadiran mereka dalam kehidupan yang normal. Penolakan masyarakat 

terhadap narapidana karena dianggap sebagai trouble maker atau pembuat 

kerusuhan yang harus diwaspadai. 

Pemberian label negatif oleh masyarakat terhadap narapidana bahwa 

mereka adalah trouble maker, orang jahat, sampah masyarakat memunculkan 

harapan narapidana untuk mendapatkan hak – haknya dalam kehidupan. Salah 

satu bentuk harapan yang dimiliki narapidana terhadap hak – haknya antara lain 

berdirinya Persatuan Napi Seluruh Indonesia pada tanggal 17 September 2006 di 

Cipinang yang bertujuan untuk memperjuangkan hak – hak narapidana (Junaidi, 

2003). 

Persoalan stigma negatif yang menempel pada 'label' bekas narapidana 

juga menyebabkan banyak perusahaan tidak mau menerima 'eks napi' sebagai 
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pegawainya (Meliala, 2005). “Pada dasarnya kami juga ingin seperti manusia 

yang lain dapat hidup bersama keluarga dan punya pekerjaan”, ungkapan tersebut 

adalah harapan seorang narapidana lembaga pemasyarakatan di Cipinang 

(KOMPAS. Jum’at, 05 Oktober 2003).  

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai harapan-harapan tentang 

perkembangan atas dirinya di masa yang akan datang, begitu juga dengan 

narapidana. Masa lalu yang yang kelam telah menjadi sejarah. Ia memberi banyak 

pelajaran tentang suatu hal, sementara masa depan masih belum bisa dipastikan. 

Masa lalu adalah peta tentang dari mana individu tersebut dan masa depan 

merupakan wilayah tentang akan kemana individu tersebut. Sehubungan dengan 

hal tersebut biasanya timbul suatu pertanyaan pada diri seseorang bagaimana 

dengan masa depannya. 

Pengetahuan seseorang tentang masa depan tidak dapat diuji atau 

dibenarkan dengan cara yang sama sebagaimana pengetahuan tentang masa 

lampau. Kemampuan untuk membentuk masa depan dimiliki oleh semua 

individu. Setiap orang pasti menginginkan suatu perubahan di masa depannya. 

Untuk itu setiap orang perlu merasa optimis dan memiliki semangat yang tinggi 

serta berusaha mengupayakan agar memiliki masa depan, oleh karenanya 

seseorang akan berusaha secara nyata untuk meraih masa depan yang diinginkan 

(Aldita, 2004). 

Seseorang yang menginginkan masa depan yang baik tidak akan merasa 

puas dengan keadaannya sekarang, ia akan selalu membuat situasi yang lain yang 

lebih baik, sehingga dapat mendorongnya mengerahkan kemampuan, kekuatan 
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serta usaha yang dimiliki untuk mencapai situasi tersebut. Untuk itu individu 

dalam menghadapi masa depannya harus memiliki rasa optimisme. Hanya orang 

yang optimis yang memandang masa depan dengan penuh semangat dan harapan, 

akan mampu meraih keberhasilan dan mengembangkan diri secara maksimal 

(Aldita, 2004) 

Optimisme yang dimiliki seseorang mampu mengarahkan setiap 

perilakunya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Optimisme akan membawa 

bagaimana individu belajar lebih realistis untuk   melihat suatu peristiwa dan 

masa depan, dapat membantu dalam menghadapi kondisi sulit dalam kehidupan 

serta mampu mengerjakan sesuatu menjadi lebih baik seperti dalam pekerjaan, 

pendidikan, dan hubungan sosial (Aldita, 2004). Dengan demikian orang yang 

berhasil adalah mereka yang selalu punya rasa optimis, ide segar dan inovasi-

inovasi baru.  

Narapidana memiliki harapan untuk dapat kembali kedalam masyarakat 

dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Stigma negatif masyarakat terhadap 

narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi narapidana. Sikap 

pesimis akan memunculkan keputusasaan narapidana untuk menjalani kehidupan 

di masyarakat. Keputusasaan tersebut juga membawa narapidana kembali 

melakukan tindak kejahatan karena mereka merasa ditolak dalam masyarakat 

(Junaedi, 2003). 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang menarik untuk dibahas di 

sini adalah “Bagaimana optimisme masa depan seorang narapidana dan faktor apa 

saja yang mempengaruhi optimisme?” Untuk mengkaji permasalahan di atas 
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secara empiris, penulis mengambil judul “Optimisme Masa Depan 

Narapidana.” 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimisme masa depan 

narapidana yang masih menjalani masa hukuman dalam menghadapi hari 

kebebasan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui faktor – faktor 

yang mempengaruhi munculnya rasa optimis pada narapidana.  

 

 

C. Manfaat Penelitian 

Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan informasi bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi sosial. 

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 

1. Bagi para narapidana sebagai bahan informasi tentang pentingnya 

sikap optimisme masa depan.  

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

menangani masalah kriminalitas agar dapat memanfaatkan informasi dan 

mempelajari bagaimana rasa optimis yang dimiliki narapidana pada penelitian ini, 
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sebagai bahan pelengkap dalam metode pendampingan dan pengarahan yang 

dilakukan terhadap mereka dalam menjalani kehidupan yang baru. 

3. Bagi peneliti lain agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 
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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Optimisme Masa Depan 

1. Pengertian optimisme masa depan 

Setiap orang pada dasarnya mempunyai harapan-harapan akan 

perkembangan dirinya di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal 

tersebut biasanya timbul pertanyaan pada masa depannya. Keberhasilan 

seseorang di masa depan akan diperoleh bila bekerja keras, tetapi selain kerja 

keras juga diperlukan optimis. Setiap orang harus merasa optimis dan memiliki 

semangat yang tinggi dalam mewujudkan suatu perubahan yang lebih baik di hari 

depannya. Sehingga orang yang berpikir optimis di dalam hidupnya akan selalu 

penuh percaya diri. Seseorang yang mempunyai rasa optimis yang besar biasanya 

ia sangat percaya pada dirinya sendiri. Rasa percaya diri merupakan modal utama 

bagi seseorang guna mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya, Mikesell 

(dalam Darmaji, 1989).  

Goleman (2002) mengatakan bahwa optimisme masa depan adalah 

harapan kuat terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan akan 

mampu teratasi dengan baik, walaupun ditimpa banyak masalah dan frustasi. 

Optimisme merupakan sikap yang menopang individu agar jangan sampai 

terjatuh dalam kemasabodohan, keputusasaan ataupun mengalami depresi ketika 

individu dihadapkan pada kesulitan.  
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Setiap individu mempunyai kebiasaan berpikir tentang penyebab suatu 

peristiwa sebagai suatu ciri kepribadian yang disebut explanatory style (Seligman, 

1995). Berdasarkan explanatory style (gaya penjelasan) ini maka dapat dibedakan 

individu yang optimis dan pesimis. Ahli lain menggunakan istilah berpikir positif 

untuk menunjuk arti yang sama dengan optimisme. Peale (dalam Lestari, 1994) 

mengatakan bahwa berpikir positif merupakan suatu bentuk berpikir yang 

berusaha untuk mencapai hasil terbaik dari keadaan terburuk. Optimistik adalah 

individu yang periang dan meyakinkan dirinya dan individu lain bahwa segala-

galanya akan berakhir dengan baik. Lebih lanjut Random House Dictionary 

Shapiro (dalam Aldita, 2004) mendefinisikan optimisme sebagai kecenderungan 

untuk memandang segala sesuatu dari segi dan kondisi baiknya dan 

mengharapkan hasil yang paling memuaskan. 

Kekuatan dari rasa optimis masing-masing individu memang berbeda, ada 

yang sangat kuat dan ada yang lemah. Menurut Ginnis (1990) orang yang optimis 

adalah orang yang merasa yakin bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk 

mengendalikan dunia mereka. Rasa optimis merupakan paduan antara dorongan-

dorongan baik fisik dan psikis dalam mempertahankan diri dan mengembangan 

diri pada setiap proses perkembangan manusia. 

Seiring dengan hal itu, orang yang optimis dan pesimis juga mempunyai 

cara pandang yang berbeda dalam menghadapi masa depan. Orang yang 

mempunyai rasa optimis mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi dengan ketekunan dan kemampuan berpikir/ berimajinasi/ berapresiasi 

dan sikap tidak mudah menyerah maupun putus asa. Sedangkan individu yang 
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mempunyai pikiran pesimis akan selalu patah semangat, dan dalam menghadapi 

rintangan-rintangannya tersebut dianggap suatu kegagalan dan akan menganggap 

hidupnya menjadi bermasalah. 

Setiap individu pasti mempunyai harapan akan masa depannya. Harapan 

yaitu keyakinan untuk mencapai sasaran, Synder (dalam Goleman, 1995). 

Harapan tersebut juga dapat merupakan perubahan yang lebih baik pada dirinya 

dari keadaan sekarang. Dalam menuju ke suatu harapan yang lebih baik atau 

suatu kesuksesan di masa yang akan datang, individu tidak terlepas dari 

hambatan-hambatan yang akan menghalanginya. Untuk itu individu harus dapat 

menghalau hambatan tersebut. Kastenbaum (dalam Strathman dkk, 1994) 

mendefinisikan perspektif masa depan sebagai suatu pertimbangan umum tentang 

peristiwa masa depan. 

Menurut Weinstem (1980) optimisme masa depan berkaitan dengan 

harapan positif mengenai rangkaian peristiwa umum yang akan dialami oleh 

individu pada tahap kehidupan selanjutnya. Umumnya peristiwa-peristiwa 

tersebut berkaitan dengan masalah studi, pekerjaan, perkawinan, kesehatan, dan 

sebagainya. Masa depan ditandai dengan adanya perubahan dan segudang 

ketidakpastian. Oleh karena itu individu senantiasa dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, sedangkan individu yang 

tidak dapat menyesuaikan diri dapat dikatakan individu tersebut gagal. 

Menurut Ginnis (1990) bahwa orang yang optimis berani menerima 

kenyataan dan mempunyai harapan yang besar pada hari esok. Soen (1993) 

menyatakan bahwa  individu yang optimis akan dapat menerima kenyataan dan 
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positif dalam hidupnya sehingga ia dapat memandang masa depannya dengan 

pengharapan. Orang yang optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik 

dalam menghadapi sesuatu.  

Optimisme tentang masa depan merupakan kecenderungan individu untuk 

yakin bahwa dirinya akan mengalami hal positif dibandingkan hal negatif di masa 

depan. Pada umumnya individu merasa optimis terhadap masa depan dan percaya 

bahwa masa sekarang lebih baik daripada masa lalu, serta masa yang akan datang 

akan lebih baik daripada sekarang, Brickman (dalam Aldita, 2004). Individu 

memiliki motivasi-motivasi individu pada masa sekarang. Individu merasa 

optimis ketika membayangkan tentang hasil yang positif dalam kehidupan 

mereka di masa yang akan datang Robinson dan Ryff  (dalam Aldita, 2004). 

  Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

optimisme masa depan adalah suatu bentuk harapan yang positif dan baik dalam 

menghadapi segala sesuatu di masa mendatang dengan penuh keyakinan untuk 

mencapai tujuan / sasaran hidup yang berkualitas. 

2. Ekspresi optimisme dan pesimisme 

Epitectus (dalam Farida, 2002) mengatakan bahwa bila individu 

mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan, sebenarnya yang mengganggu 

bukanlah peristiwa itu sendiri melainkan cara memandang peristiwa tersebut. 

Individu yang berpikir negatif cenderung untuk mempercayai bahwa peristiwa-

peristiwa yang tidak mengenakkan akan berlangsung lama dan akan melemahkan 

hal-hal yang sedang dikerjakannya. Individu yang berpikir positif cenderung 

memandang ketidakberhasilan dari segi sebaliknya. Individu tersebut percaya 



 

 

12 

bahwa kegagalan bukanlah kesalahannya, tetapi terdapat andil dari faktor 

lingkungan Seligman (dalam Farida, 2002). Kegagalan dirasakan sebagai 

tantangan dan bahkan memacunya untuk memecahkan masalah. Biasanya 

individu mempunyai gaya penjelasan atau explanatory style, yaitu gaya individu 

dalam menjelaskan kepada dirinya sendiri mengapa sesuatu itu terjadi. Gaya 

penjelasan tersebut sebagai indikator optimis atau pesimis yang terbentuk melalui 

cara individu memandang diri dan lingkungan, apakah dirinya merasa berharga 

dan layak atau tidak. Coleman (dalam Farida, 2002) mengatakan bahwa harapan 

menjadi penting sekali ketika individu harus mengerjakan tugas yang berat. 

Harapan positif terutama menguntungkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, 

dimana tingginya optimisme dapat melahirkan strategi kerja yang pragmatis dan 

sebaliknya.  

 Menurut Seligman (1991), dalam menghadapi peristiwa individu 

mengekspresikan optimisme dan pesimisme dengan: 

a. Permanence, merupakan gaya penjelasan masalah yang berkaitan 

dengan waktu, yaitu temporer dan permanen. Orang yang pesimis akan 

menjelaskan kegagalan/ kejadian yang menekan dengan mengatakan secara 

permanen atau menetap. Hal ini ditandai dengan kata-kata “kadang-kadang” 

melihat peristiwa menyenangkan sebagai suatu yang permanen. Sebagai contoh : 

Permanen (pesimis): Dia selalu membuat saya jengkel 

Temporer (optimis): Dia kadang-kadang menjengkelkan 

b. Pervasiveness, merupakan gaya penjelasan yang berkaitan dengan 

dimensi ruang lingkup, dibedakan menjadi spesifik dan universal. Orang-orang 
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yang pesimis akan mengungkapkan pola fikir dalam peristiwa yang tidak 

menyenangkan dengan cara universal, sedangkan orang yang optimis dengan cara 

spesifik. Sebagai contoh : 

Universal (pesimis): Saya memang orang yang bodoh, gagal terus dalam ujian. 

Spesifik (optimis): Saya gagal dalam ujian karena kurang persiapan. 

c. Personalization, merupakan gaya penjelasan masalah yang berkaitan 

dengan sumber penyebab, internal dan eksternal. Orang yang optimis memandang 

penyebab masalah-masalah yang menekan dari sisi lingkungan (eksternal) 

sedangkan orang yang pesimis akan melihat kegagalan dari sisi dirinya (internal). 

Hal sebaliknya berlaku dalam memandang peristiwa yang menyenangkan. Orang 

yang optimis menghargai kemampuan dirinya atas keberhasilan yang diraih, 

sedangkan orang yang pesimis menganggap keberhasilan sebagai akibat dari 

situasi di luar dirinya. 

Seligman (1995) menjelaskan bahwa dalam melakukan personalization 

ini ada cara lain yang dapat dilakukan oleh individu yaitu general self-blame dan 

behavior self-blame. General self-blame berarti menyalahkan diri sendiri secara 

permanen (berlangsung lama) dan pervasive (semua aspek kehidupan), sedangkan 

behavior self-blame berarti menyalahkan diri sendiri tetapi secara temporer (tidak 

lama) dan spesifik pada aspek kehidupan tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ekspresi 

optimisme dan pesimisme yaitu permanence (penggunaan waktu), pervasiveness 

(penggunaan dimensi ruang lingkup) dan personalization  (sumber masalah). 

Dalam melakukan personalization terdapat dua cara yaitu general self-blame 
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(menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang terjadi dan sulit untuk dimaafkan) 

sedangkan behavioral self-blame (menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang 

terjadi yang bersifat sementara dan pada hal – hal yang lebih jelas). 

3. Ciri-ciri optimisme 

Menurut Ginnis (1990) orang optimis mempunyai ciri-ciri khas, yaitu : 

a. Jarang terkejut oleh kesulitan. Hal ini dikarenakan orang yang optimis 

berani menerima kenyataan dan mempunyai penghargaan yang besar pada hari 

esok. 

b. Mencari pemecahan sebagian permasalahan. Orang optimis 

berpandangan bahwa tugas apa saja, tidak peduli sebesar apapun masalahnya bisa 

ditangani kalau kita memecahkan bagian-bagian dari yang cukup kecil. Mereka 

membagi pekerjaan menjadi kepingan-kepingan yang bisa ditangani. 

c. Merasa yakin bahwa mampu mengendalikan atas masa depan mereka. 

Individu merasa yakin bahwa dirinya mempunyai kekuasaan yang besar sekali 

terhadap keadaan yang mengelilinginya. Keyakinan bahwa individu menguasai 

keadaan ini membantu mereka bertahan lebih lama setelah lain-lainnya menyerah. 

d. Memungkinkan terjadinya pembaharuan secara teratur. Orang yang 

menjaga optimisnya dan merawat antusiasmenya dalam waktu bertahun-tahun 

adalah individu yang mengambil tindakan secara sadar dan tidak sadar untuk 

melawan entropy (dorongan atau keinginan) pribadi, untuk memastikan bahwa 

sistem tidak meninggalkan mereka. 

e. Menghentikan pemikiran yang negatif. Optimis bukan hanya menyela 

arus pemikirannya yang negatif dan menggantikannya dengan pemikiran yang 
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lebih logis, mereka juga berusaha melihat banyak hal sedapat mungkin dari segi 

pandangan yang menguntungkan. 

f. Meningkatkan kekuatan apresiasi. Yang kita ketahui bahwa dunia ini, 

dengan semua kesalahannya adalah dunia besar yang penuh dengan hal-hal baik 

untuk dirasakan dan dinikmati. 

g. Menggunakan imajinasi untuk melatih sukses. Optimis akan 

mengubah pandangannya hanya dengan mengubah penggunaan imajinasinya. 

Mereka belajar mengubah kekhawatiran menjadi bayangan yang positif. 

h. Selalu gembira bahkan ketika tidak bisa merasa bahagia. Optimis 

berpandangan bahwa dengan perilaku ceria akan lebih merasa optimis. 

i. Merasa yakin bahwa memiliki kemampuan yang hampir tidak terbatas 

untuk diukur. Optimis tidak peduli berapapun umurnya, individu mempunyai 

keyakinan yang sangat kokoh karena apa yang terbaik dari dirinya belum 

tercapai. 

j. Suka bertukar berita baik. Optimis berpandangan, apa yang kita 

bicarakan dengan orang lain mempunyai pengaruh yang penting terhadap suasana 

hati kita. 

k. Membina cinta dalam kehidupan. Optimis saling mencintai sesama 

mereka. Individu mempunyai hubungan yang sangat erat. Individu 

memperhatikan orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, dan menyentuh 

banyak arti kemampuan. Kemampuan untuk mengagumi dan menikmati banyak 

hal pada diri orang lain merupakan daya yang sangat kuat yang membantu 

mereka memperoleh optimisme. 
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l. Menerima apa yang tidak bisa diubah. Optimis berpandangan orang 

yang paling bahagia dan paling sukses adalah yang ringan kaki, yang berhasrat 

mempelajari cara baru, yang menyesuaikan diri dengan sistem baru setelah sistem 

lama tidak berjalan. Ketika orang lain membuat frustrasi dan mereka melihat 

orang-orang ini tidak akan berubah, mereka menerima orang-orang itu apa 

adanya dan bersikap santai. Mereka berprinsip “Ubahlah apa yang bisa anda ubah 

dan terimalah apa yang tidak bisa anda ubah”. 

Menurut Murdoko (dalam Nova, 2001) bahwa ciri-ciri orang optimis ada 

6, yaitu : 

a. Memiliki visi pribadi 

Visi pribadi, seseorang akan memiliki cita-cita ideal. Pasalnya, dengan 

mempunyai visi pribadi seseorang akan memiliki semangat untuk menjalani 

kehidupan tanpa harus banyak mengeluh ataupun merenungi apa yang telah 

terjadi dan apa yang akan terjadi nanti. Dengan visi pribadi, individu akan 

mempunyai tenaga penggerak yang akan membuat kehidupan dinamis dan 

berusaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan. Artinya, akan muncul harapan 

bahwa apa yang akan dilakukan itu membuahkan hasil. Dan yang lebih penting 

dengan visi pribadi, individu tidak hanya berpikir jauh ke depan (terutama 

mengenai tujuan hidup). 

b. Bertindak konkret 

Orang yang optimis tidak akan pernah merasa puas jika yang diinginkan 

cuma sebatas kata-kata. Artinya, betul-betul mempunyai keinginan untuk 
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melakukan suatu tindakan konkret. Sehingga secara riil menghadapi tantangan 

yang mungkin timbul. 

c. Berpikir realistis 

Seorang optimis akan selalu menggunakan pemikiran yang realistis dan 

rasional dalam menghadapi persoalan. Jika individu ingin menanamkan 

optimisme, maka harus membuang jauh-jauh perasaan dan emosi (feeling) yang 

tidak ada dasarnya. Dengan demikian, segala tindakan apapun perilaku 

didasarkan pada kemampuan untuk menggunakan akal sehat secara rasional. 

Sehingga apapun yang akan terjadi betul-betul sudah diperhitungkan sebelumnya. 

Individu yang optimis tingkah lakunya selalu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh 

karena itu, berpikir realistis merupakan sarana untuk tidak mudah diombang-

ambingkan oleh perasaan, karena dengan menggunakan perasaan, maka 

objektivitas akan berubah menjadi informantivitas. 

d. Menjalin hubungan sosial 

Kehidupan sosial pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu cara 

mengukur ataupun menilai sejauhmana seseorang mampu menjadikan orang 

disekitarnya sebagai partner di dalam menjalani hidup. Orang yang optimis tidak 

akan merasa terancam oleh kehadiran orang-orang di sekitar. Seorang yang 

optimis tidak akan menilai bahwa menjalin hubungan sosial akan membuat 

seseorang merasa dikuatkan, karena merasa punya banyak teman dan sahabat 

yang akan membantu. 
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e. Berpikir proaktif 

Artinya seseorang harus berani melakukan antisipasi sebelum suatu 

persoalan muncul, sehingga dituntut memiliki analisa yang tinggi. Karena tanpa 

adanya analisa mengenai kemungkinan terjadinya sesuatu, maka yang muncul 

adalah perilaku menunggu, pasif dan baru bertindak saat itu terjadi. 

f. Berani melakukan trial and error 

Dengan optimisme, kegagalan yang terjadi akan dipahami sebagai hal 

yang wajar, bahkan tertantang dan menganggap kegagalan sebagai pemicu untuk 

kembali bangkit. Artinya memiliki kemampuan untuk mencoba dan mencoba lagi 

tanpa rasa bosan sampai mampu mencapai keberhasilan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri orang 

optimis adalah jarang merasa terkejut, mencari pemecahan sebagian 

permasalahan, merasa yakin mempunyai pengendalian atas masa depan mereka, 

memungkinkan terjadinya pembaharuan secara teratur, menghentikan arus 

pemikiran negatif, meningkatkan kekuatan apresiasi, menggunakan imajinasi 

untuk meraih sukses, selalu gembira bahkan ketika kita tidak bisa merasa 

bahagia, berkeyakinan memiliki kemampuan yang hampir tidak terbatas untuk 

diukur, suka bertukar sesuatu yang menyenangkan, membina bentuk cinta dalam 

kehidupan dan mampu menerima kenyataan hidup. Selain itu orang yang optimis 

juga memiliki visi pribadi, menjamin hubungan sosial, berpikir proaktif dan 

berani melakukan trial and error. Orang yang mempunyai rasa optimis yang 

besar akan lebih siap dalam menghadapi masa depannya karena merasa lebih 

mampu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan 
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ketekunan dan kemampuan berpikir dan sikap tidak mudah menyerah maupun 

putus asa. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pola pikirnya dan sangat 

berpengaruh sebagai faktor penunjang kesuksesannya. 

4. Manfaat optimisme 

Whelen dkk (1997) melaporkan bahwa optimisme memberikan pengaruh 

positif terhadap kesehatan, penyesuaian diri setelah operasi kanker, operasi 

jantung koroner, penyesuaian di sekolah dan dapat menurunkan depresi serta 

ketergantungan alkohol. Optimisme dalam jangka panjang juga bermanfaat bagi 

kesejahteraan dan kesehatan fisik dan mental, karena membuat individu lebih 

dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial, pekerjaan, perkawinan, 

mengurangi depresi dan lebih dapat menikmati kepuasan hidup serta merasa 

bahagia (Weinstein, 1980 ; Marshall dan Lang, 1990 ; Scheier dkk, 1994). 

Sementara itu Mc Clelland (1961) menunjukkan bukti bahwa optimisme 

akan lebih memberikan banyak keuntungan dari pada pesimisme. Keuntungan 

tersebut antara lain hidup lebih bertahan lama, kesehatan lebih baik, 

menggunakan waktu lebih bersemangat dan berenergi, berusaha keras mencapai 

tujuan, lebih berprestasi dalam potensinya, mengerjakan sesuatu menjadi lebih 

baik seperti dalam hubungan sosial, pendidikan, pekerjaan dan olah raga. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh ahli-ahli 

tersebut di atas dapat dikatakan bahwa optimisme sangat diperlukan oleh individu 

dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang kesehatan optimisme mampu 

meningkatkan kesehatan tubuh, sistem kekebalan, kebiasaan hidup sehat, 

membuat hidup lebih lama, serta dapat mengurangi depresi, infeksi dalam tubuh 
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dan mempengaruhi terhadap penyakit. Dalam bidang sosial, optimisme dapat 

meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, mengurangi sikap pesimis, membuat 

individu lebih dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial serta dapat 

menikmati kepuasan hidup dan merasa bahagia. Disamping itu dengan adanya 

optimisme akan membuat orang lebih sukses di sekolah, pekerjaan, manggunakan 

waktu lebih bersemangat, lebih berprestasi dalam potensinya. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme 

Vinacle (dalam Kurniawati, 2000) secara garis besar menerangkan bahwa 

ada dua faktor utama yang mempengaruhi cara berpikir optimis, yaitu: 

a. Faktor Etnosentris, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok 

atau orang lain yang menjadi ciri khas dari kelompok atau jenis lain. Faktor 

etnosentris ini berupa keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama dan 

kebudayaan. Keluarga meliputi keadaan ekonomi keluarga, jumlah saudara 

kandung, anak yang ke berapa dan jumlah kakak yang sudah bekerja. Artinya 

semakin baik keadaan ekonomi keluarga maka diharapkan orang akan semakin 

memiliki orientasi yang kuat terhadap masa depan karena tidak terganggu oleh 

adanya pemenuhan kebutuhan primer manusia. Jenis kelamin mempengaruhi 

berpikir optimis karena perempuan secara kodrati lebih terikat oleh norma-norma 

sosial, kebudayaan maupun norma agama tertentu sehingga ini mampu 

menghambat kemajuan dan perkembangan perempuan dalam meraih cita-cita 

atau keberhasilannya di masa depan sedangkan laki-laki lebih memiliki 

kebebasan karena tidak terikat oleh norma-norma sosial atau kebudayaan 

sehingga lebih mudah dalam pencapaian tujuan di masa depan. Agama 
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merupakan suatu bentuk keyakinan yang dimiliki seseorang yang dapat 

diaplikasikan dalam bentuk doa. Dengan kata lain orang yang rajin berdoa, dia 

benar-benar memiliki tujuan hidup yang jelas. Kebudayaan merupakan segala 

sesuatu yang dipelajari dari pola perilaku normatif meliputi ciri-ciri, pola pikir, 

merasakan dan bertindak. Semakin baik kebudayaan yang dimiliki seseorang 

dalam lingkungan hidupnya maka akan semakin optimis orang tersebut. 

b. Faktor egosentris, yaitu sifat-sifat yang dimiliki tiap individu yang 

didasarkan pada fakta bahwa tiap pribadi adalah unik dan berbeda dengan pribadi 

lain. Faktor egosentris ini berupa aspek-aspek kepribadian yang memiliki 

keunikan sendiri dan berbeda antara pribadi yang satu dengan yang lain, seperti 

minat, kreativitas, percaya diri, harga diri dan motivasi. 

Erikson (dalam Farida, 2002) menyatakan bahwa harapan individu yang 

positif terhadap suatu tekanan, antara lain individu mampu melihat kesulitan 

dengan pandangan yang lebih luas dan mempunyai semangat yang lebih besar 

dalam mengalami kesulitan.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap optimis seseorang 

dapat dipengaruhi oleh faktor etnosentris berupa keluarga, status sosial, jenis 

kelamin, agama, kebangsaan dan kebudayaan, dan faktor egosentris seperti harga 

diri yang akan mempengaruhi proses berfikir, perasaan, keingginan, nilai maupun 

tujuan hidupnya sehingga mampu bersikap optimis dalam menghadapi masa 

depannya. 
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B. Narapidana 

1. Pengertian narapidana 

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran 

hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam 

hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku 

pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam 

hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah 

dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. 

Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan 

tindak pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang 

melakukan tindak pidana. Di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, 

pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga 

pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dalam rancangan KUHP 1968 disebutkan tujuan dilakukan pemidanaan 

adalah sebagai berikut (Purnomo, 1992): 

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman 

negara, masyarakat dan penduduk. 

b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota 

masyarakat yang bebudi baik dan berguna. 

c. Untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak 

pidana. 
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d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 

diperkenankan merendahkan martabat manusia. 

Tindak pidana yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks 

suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan 

mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana (Purnomo, 

1992). Perilaku tersebut dapat berupa ganguan atau menimbulkan bahaya 

terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Hurwitz (dalam Moeljatno, 

1986) kejahatan merupakan perbuatan menurut undang undang diancam dengan 

pidana. 

Bemmelen (1958) kejahatan adalah perilaku yang merugikan (merusak) 

dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu 

masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan 

perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan sangsi atau 

hukuman terhadap pelaku. 

Hukum pidana yaitu bagian dari hukum yang berlaku disuatu negara, yang 

berisi tentang aturan – aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan atau dilarang dengan disertai sanksi berupa pidana bagi individu yang 

melanggar (Moeljatno, 1986). 

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks 

suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki 

dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan 

norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan 
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untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma 

tersebut.  

2. Faktor –faktor yang mempengaruhi tindak pidana (kejahatan) 

Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan 

hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu 

masalah ditengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah 

anggota masyarakat juga.  

Sebuah perilaku yang dilakukan manusia tidak luput dari faktor – faktor 

yang mempengaruhinya. Freud (dalam Santoso dan Zulfa, 2003) individu 

melakukan perilaku kejahatan yang merupakan perilaku terlarang karena hati 

nurani atau Superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna, sehingga Ego-nya 

(yang berperaan sebagai penengah antara superego dan id) tidak mampu 

mengontrol dorongan dorongan dari Id (bagian dari kepribadian yang 

mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). 

Dugdale (dalam Santoso dan Zulfa, 2003) berpendapat bahwa kriminalitas 

merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen – gen. Sheldon (dalam 

Santoso dan Zulfa, 2003) orang yang didominasi oleh sifat bawaan Mesomorph 

yang secara fisik kuat, agresif dan atletis cenderung lebih dari orang lain untuk 

terlibat  dalam tindak kejahatan. Seperti halnya dengan pembawaan, lingkungan 

merupakan faktor potensial untuk memberikan pengaruh dan terwujudnya tindak 

kejahatan, tergantung dari susunan pembawaan dan lingkungan (Moeljatno, 

1986).  
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Marx (dalam Moeljatno, 1986) yang menyatakan bahwa kriminalitas 

hanya sebuah produk dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem 

kapitalis. Rhodes (dalam Moeljatno, 1986) sistem ekonomi baru dengan produksi 

besar – besaran, persaingan bebas, menghidupkan konsumsi dengan jalan 

periklanan, cara penjualan moderen dan lain – lain menimbulkan keinginan 

individu untuk memiliki barang dan sekaligus mempersiapkan suatu dasar 

melakukan penipuan. 

Menurut Willis (2005) kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak 

kejahatan disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut:  

a. Faktor dari dalam diri individu 

1. Predisposing faktor, yaitu faktor - faktor yang memberi 

kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak 

lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut birth injury, 

yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. Predisposing faktor yang 

lain berupa kelainan kejiwaan seperti schizophrenia. Penyakit jiwa ini bisa juga 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras atau penuh tekanan terhadap 

anak-anak. 

2. Lemahnya pertahanan diri, yaitu faktor yang ada di dalam diri untuk 

mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negative dari 

lingkungan. Jika ada pengaruh negatife dari bujukan negatif seperti tontonan 

negatif, pecandu dan pengedar narkoba, ajakan untuk melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai dengan norma masyarakat yang mengakibatkan perilaku kejahatan 

sering tidak bisa  dihindari dan mudah untuk mempengaruhi individu. Lemahnya 
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pertahanan diri disebabkan karena faktor pendidikan di keluarga. Sering orang tua 

tidak memberikan kesempatan anak untuk mandiri, kreatif, dan memiliki daya 

kritis, serta mampu bertanggung jawab. Orang tua yang seperti ini mengabaikan 

kemampuan anaknya terutama jika sudah remajamasih dianggap anak – anak. Hal 

tersebut berakibat anak tersebut tetap menjadi lugu, manja, kurang memahami 

trik – trik kejahatan yang ada di dunia nyata. Sifat – sifat tersebut dimanfaatkan 

oleh orang yang bermaksud jahat untuk mempengaruhi anak melakukan perilaku 

kejahatan seperti mencuri, memeras, membunuh dan lain – lain.  

3. Kurang memiliki kemampuan  penyesuaian diri, kondisi seperti ini 

banyak dijumpai pada individu usia remaja yang kurang pergaulan (kuper). Anak 

yang terbiasa dengan pendidikan kaku dan disiplin yang ketat dalam keluarga 

akan menyebabkan masa remaja anak menjadi kaku dalam bergaul dan tidak 

memiliki kemampuan  memilih teman. 

4. Kurangnya keimanan individu, ajaran agama adalah pendidikan yang 

bisa mengubah tingkah laku individu kearah yang diinginkan atau diridhoi Allah. 

Hukum – hukum Allah itu mutlak, bahwa setiap manusia harus merubah tingkah 

lakunya sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu agama adalah benteng bagi 

individu dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang. Kurangnya keimanan 

pada individu akan mengakibatkan tindakan yang mengarah pada perilaku 

kejahatan. 

 

b. Penyebab yang berasal dari lingkungan keluarga 
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1. Anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, karena kurang 

mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, maka apa yang 

dibutuhkan individu terpaksa dicari diluar rumah, seperti didalam kelompok 

kawan – kawannya. Tidak semua kelompok kawan tersebut berkelakuan baik, 

akan tetapi lebih banyak berkelakuan kurang baik, seperti suka mencuri, 

mengganggu ketentraman umum, suka berkelahi dan sebagainya. Mereka 

berkelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang hampir sama yaitu 

untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan masyarakat. 

Karena perhatian dan kasih sayang jarang didapatkan di rumah, maka individu 

didalam kelompok tersebut mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang 

yang membuat individu betah untuk berada dalam kelompok tersebut, padahal 

norma yang berlaku dalam kelompok tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan 

dengan norma masyarakat   

2. Lemahnya keadaan ekonomi keluarga, kondisi perekonomian yang 

lemah menyebabkan, indivdu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang di 

inginkanya. Kondisi ini berakibat individu melakukan kegiatan atau aktivitas 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhanya. Pemenuhan kebutuhan itu bisa 

dengan secara halal, atau bahkan bisa menolong individu untuk melakukan 

kejahatan seperti mencopet, merampok, membunuh. 

3. Keluarga tidak harmonis, sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila 

suatu keluarga itu utuh dan interaksi di antara anggota keluarga berjalan dengan 

baik, artinya setiap anggota keluarga merasa puas dengan hubungan yang terjadi. 

Ketidak harmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab tindak kejahatan. 
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Pertengkaran antara orang tua biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan 

dalam mengatur rumah tangga, terutama masalah kedisiplinan, sehingga membuat 

anak merasa ragu akan kebenaran yang harus ditegakkan dalam keluarga. 

c. Penyebab yang berasal dari lingkungan masyarakat 

1. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen 

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab munculnya kejahatan, terutama bagi 

lingkungan masyarakat yang kurang dalam menjalankan ajaran agama. Banyak 

hal-hal yang membantu pembinaan individu misalnya, ajaran tentang berbuat baik 

terhadap kedua orang tua, suka tolong menolong, dan sebagainya. Perilaku 

masyarakat yang bertentangan dengan nilai agama menimbulkan sifat sombong, 

boros, tidak berperikemanusiaan dan takabur karena individu telah terpukau oleh 

kehidupan meteri sehingga tidak jarang ada yang diperbudak oleh harta. 

Masyarakat yang kurang dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama tersebut 

merupakan penyebab timbulnya kejahatan. 

2. Masyarakat yang kurang pendidikan, minimalnya pendidikan bagi 

anggota masyarakat berpengaruh pada cara orang tua dalam mendidik anaknya. 

Orang tua kurang memahami perkembangan jiwa anak menuju kedewasaan, 

kurang mengetahui bagaimana membantu sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan dan sebagainya, sehingga orang tua tidak bisa memberi pengarahan 

atau control ketika anak mempunyai keinginan yang menjurus pada timbulnya 

kejahatan, misalnya berfoya-foya, pergaulan bebas, minum-minuman, kebut-

kebutan. 
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3. Kurang pengawasan terhadap individu. Pengawasan atau control 

seharusnya sudah di terapkan sejak kecil, sebab jika anak masih kecil, mereka 

memerlukan bimbingan yang baik dan terarah karena anak belum memiliki 

kemampuan untuk mandiri. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua atau 

masyarakat dimaksudkan untuk menghindari tingkah laku yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri dan masyarakat. Pengawasan bukan berarti menutup kebebasan 

individu, akan tetapi memberi bimbingan kearah perkembangan yang positif. 

Kurangnya pengawasan akan mengakibatkan indivudu berperilaku secara bebas 

dan perilaku tersebut dapat menuju kearah tindak kejahatan. 

4. Pengaruh norma baru dari luar. Norma baru dapat menyebabkan 

terjadinya konflik antara individu dengan lingkungannya karena masyarakat 

masih berpegangan dengan norma – norma yang lama. Norma baru yang datang 

tidak semua bersifat positif, akan tetapi banyak yang bertolak belakang dengan 

norma – norma lama yang berkembang dalam masyarakat, misalnya pergaulan 

bebas. 

Dari uraian diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

kejahatan dapat terjadi antara lain karena faktor interen dan eksteren.  

a. Faktor internal (dari dalam individu) 

Faktor internal yang menyebabkan munculnya perilaku atau tindak 

kejahatan antara lain: 

1. Faktor bawaan individu yang dibawa dari gen. Salah satu faktor yang 

mendasari timbulnya perilaku kejahatan yaitu faktor bawaan yang dimiliki 

individu semenjak lahir. Faktor bawaan tersebut berupa gen – gen yang 
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diturunkan dari orang tuanya. Orang yang didominasi oleh sifat bawaan 

Mesomorph yang secara fisik kuat, agresif dan atletis cenderung lebih dari orang 

lain untuk terlibat  dalam tindak kejahatan 

2. Lemahnya kemampuan pertahanan diri. Individu memiliki 

kemampuan pertahanan diri yang kurang. Kemampuan pertahanan diri yaitu sikap 

tegas dalam menolak ajakan untuk melakukan tindak kejahatan atau menghindar 

dari perilaku yang mengarah pada tindak kejahatan 

3. Kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri. Kemampuan 

penyesuaian diri yaitu kemampuan individu dalam menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan. Individu yang kurang mampu dalam menyesuaikan diri akan 

mengalami kesalahan dalam memilih teman pergaulan yang dimungkinkan 

pergaulan yang menjerumus kepada tindak kejahatan, misalnya bergaulan dengan 

preman. 

4. Kurangnya keimanan yang dimiliki individu. Tingkat keimanan yang 

dimiliki oleh individu mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari – hari. 

Keimanan juga menjadi salah satu kontrol bagi individu dalam memutuskan atau 

mengambil tindakan. Individu yang kurang memiliki keimanan akan lebih mudah 

melakukan tindakan kejahatan. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang menyebabkan munculnya perilaku atau tindak 

kejahatan antara lain: 

1. Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Penyebab perilaku 

kejahatan yang berasal dari lingkungan keluarga antara lain, anak kurang 
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mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Perhatian dan kasih sayang yang jarang 

didapatkan di rumah mengakibatkan individu mencari perhatian diluar 

lingkungan keluarga. individu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang 

membuatnya betah untuk berada dalam kelompok tersebut, padahal norma yang 

berlaku dalam kelompok tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan norma 

masyarakat. Lemahnya keadaan ekonomi keluarga mengakibatkan individu tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga memicu tindak kejahatan untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

2. Faktor ekonomi, menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku 

kejahatan karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemampuan 

ekonomi (kekayaan), individu akan melakukan apa saja dalam memenuhi 

kebutuhannya salah satunya dengan melakukan tindak kejahatan. 

3. Faktor perkembangan teknologi. Pekembangan teknologi juga menjadi 

salah satu penyebab munculnya tindak kejahatan. Salah satu contoh, iklan produk 

yang ditayangkan di televisi membuat individu tertarik untuk memiliki produk 

tersebut padahal kondisi ekonomi tidak mendukung sehingga muncul tindak 

kejahatan dengan motif pemenuhan kebutuhan hidup.  

 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa pertanyaan dalam penelitian 

yaitu :  
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a. Bagaimanakah sikap optimisme narapidana dalam menghadapi masa 

depan?  

b. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan munculnya sikap optimis 

pada narapidana? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian tentang optimisme masa depan narapidana ini menggunakan 

metode fenomenologi. Metode fenomenologi yaitu berusaha memahami arti 

peristiwa dan kaitan – kaitannya terhadap orang – orang biasa dalam situasi 

situasi tertentu, Moleong (2000). 

 

A. Gejala Penelitian 

Gejala penelitian yang menjadi fokus pembahasan dan hendak diungkap 

dalam penelitian ini adalah optimisme narapidana dalam menghadapi masa 

depannya. 

 

 

B. Definisi Gejala Penelitian 

1. Optimisme masa depan yaitu kecenderungan untuk memandang segala 

sesuatu dari segi dan kondisi baiknya dan mengharapkan hasil yang paling 

memuaskan serta cara pandang dan rasa keyakinan seorang tentang masa 

depannya dengan melihat ciri-cirinya, antara lain : jarang merasa terkejut oleh 

kesulitan, mencari pemecahan sebagian permasalahan, yakin atas pengendalian 

masa depan, terjadinya pembaharuan secara teratur, menghentikan alur pemikiran 

yang negatif, meningkatkan kekuatan apresiasi, menggunakan imajinasi untuk 

melatih sukses, selalu gembira ketika tidak merasa bahagia, memiliki kemampuan 
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yang hampir tidak terbatas untuk diukur, membina banyak cinta dalam kehidupan, 

suka bertukar berita baik dan menerima apa yang tidak bisa diubah.  

2. Narapidana di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan adalah 

terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan 

pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

 

C. Informan Penelitian 

Teknik pengambilan informan pada penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria dan karakteristik 

tertentu (Poerwandari, 1998). Karakteristik informan yang akan diteliti adalah : 

a. Narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan kasus tindak kriminalitas 

yaitu kasus pembunuhan, kasus pencabulan dan kasus penipuan.  

b. Informan telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan minimal 1 

tahun dengan rentang masa hukuman yang harus dijalani antara dua tahun 

sampai dengan dua puluh tahun penjara. 

c. Informan berjenis kelammin laki-laki dan perempuan. 

d. Informan adalah remaja, dewasa dan madya. 

e. Informan berstatus belum menikah dan sudah menikah. 

Alasan pemilihan informan dengan karakteristik tersebut adalah, bahwa 

harapan lebih besar pada saat hak – hak seseorang tidak dapat terpenuhi. Pada 

kondisi seperti itu seseorang cenderung lebih cepat memikirkan harapan serta 
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pandangan tentang apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Alasan 

memilih informan yang telah menjalani hukuman minimal 1 tahun adalah, bahwa 

rentang waktu tersebut dianggap merupakan waktu yang cukup untuk menilai 

sejauh mana dan bagaimana keadaan informan selama menjadi narapidana. 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang (3 laki-laki dan 3 perempuan). 

Status remaja, dewasa, madya, belum menikah dan sudah menikah yang dimiliki 

informan menjadi salah satu kharakteristik karena diindikasikan terdapat variasi 

dalam bentuk maupun faktor yang mempengaruhi sikap optimis maupun pesimis. 

 

 

D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk memperoleh 

data yang akan diselidiki. Hadi (1995) mengatakan bahwa baik buruknya hasil 

penelitian sebagian tergantung dari teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

data dalam penelitian ini.  

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode yang mendasarkan diri kepada laporan verbal 

di mana terdapat hubungan langsung antara penyidik dan informan yang 

diselidiki (Suryabrata, 1987). Melalui wawancara diharapkan penulis akan 

mendapatkan data-data secara lebih mendalam. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 



 

 

36 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2000). 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2000) wawancara ini menggunakan 

kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, 

penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan dan 

pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.  Petunjuk 

wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi 

wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup 

seluruhnya. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan 

dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya. 

Adapun panduan wawancara yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan wawancara serta disusun berdasarkan ciri - ciri optimisme adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana pandangan informan terhadap tindak pidana yang dilakukan? 

• Tindak pidana apa yang dilakukan? 

• Bagaimana tindakan itu terjadi? 

• Siapa korban tindak pidana yang dilakukan informan? 

• Bagaimana pandangan informan terhadap tindakan yang dilakukannya? 

b. Bagaimana tanggapan keluarga atas tindakan yang dilakukan informan? 

• Apa yang terjadi ketika keluarga informan mengetahui bahwa informan 

melakukan tindak pidana? 

• Bagaimana sikap keluarga setelah mengetahui bahwa informan 

melakukan tindak pidana? 
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• Apa yang terjadi pada keluarga ketika vonis hukuman dijatuhkan? 

• Bagaimana sikap keluarga terhadap informan selama berada dipenjara? 

c. Bagaimana pandangan informan terhadap respon keluarga atas tindakannya? 

d. Bagaimana respon lingkungan masyarakat di sekitar informan? 

• Bagaimana sikap masyarakat setelah mengetahui bahwa informan 

melakukan tindak pidana? 

• Bagaimana respon masyarakat ketika vonis hukuman dijatuhkan? 

• Bagaimana sikap masyarakat selama informan berada dipenjara? 

e. Bagaimana pandangan informan terhadap respon keluarga atas tindakannya? 

 

f. Bagaimana pandangan informan terhadap kondisinya? 

• Apa aktifitas sehari –hari informan? 

• Kegiatan apa saja yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada 

warga binaan? 

• Bagaimana pendapat informan terhadap kegiatan yang diberikan lembaga 

pemasyarakatan? 

• Bagaimana pandangan informan terhadap kondisinya saat ini? 

g. Apa yang menjadi harapan informan setelah menjalani masa hukuman? 

• Apa harapan informan setelah menjalani masa hukuman atau bebas? 

• Apa yang dilakukan informan untuk mewujudkan harapannya? 

• Hambatan apa saja yang dijumpai dalam usaha mewujudkan harapa 

tersebut? 
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• Apa yang informan rasakan ketika menemui hambatan dalam 

mewujudkan harapannya? 

• Bagaimana informan mengatasi hambatan tersebut? 

2. Observasi 

Observasi adalah mengamati aktivitas individu lain dengan sengaja dan 

sistematis (Suryabrata, 1987). Observasi dalam penelitian ini menggunakan 

uncontrolled observation, dimana observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

tingakah laku informan dalam situasi yang natural atau alami. Penulis mengambil 

data pengamatan atau melakukan observasi secara langsung terhadap perilaku 

yang dapat diamati. Selanjutnya menurut Chaplin (2000) observasi merupakan 

pengujian dengan maksud atau tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya 

dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta.   

Pencatatan data dilakukan secara deskriptif yaitu mencatat sebanyak 

mungkin data-data yang mendukung suatu gejala tanpa disertai interpretasi atau 

evaluasi dari observer.  Pengamat tidak mencatat kesimpulan atau interpretasi, 

melainkan data konkrit berkenaan dengan fenomena yang diamati (Poerwandari, 

1998).  

Pedoman Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi terhadap perilaku informan dalam bersosialisasi dengan sesama 

narapidana dan petugas yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. 

b. Observasi terhadap lingkungan lembaga pemasyarakata sebagai tempat 

menjalani masa hukuman serta lingkungan tempat tinggal informan. 

c. Observasi terhadap aktivitas informan selama tinggal di lembaga 
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pemasyarakatan. 

d. Observasi terhadap gaya penjelasan dari pertanyaan yang diberikan. 

e. Observasi terhadap penampilan fisik informan. 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya data dan 

diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai data pendukung metode sebelumnya. 

 

 

E. Metode Analisis Data 

Menurut Poerwandari (1998) data penelitian kualitatif tidak berbentuk 

angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan 

tidak tertulis ataupun bentuk-bentuk non angka lain. 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian berupa narasi, deskripsi, dan 

dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan foto sehingga 

analisis data yang digunakan adalah analisis induktif deskriptif, yaitu melakukan 

abstraksi setelah rekaman fenomena-fenomena khusus dikelompokkan menjadi 

satu, teori yang dikembangkan muncul dari bawah berasal dari sejumlah besar 

satuan bukti yang terkumpul yang saling berhubungan satu dengan lainnya 

(Aminuddin, 1990). Data dalam penelitian ini diperoleh dari deskripsi hasil 

wawancara dan observasi mengenai rasa optimis yang ditunjukkan oleh informan 

penelitian. Berdasarkan jenis data tersebut, data yang diperoleh dari wawancara 

dianalisa dengan metode induksi terhadap hasil jawaban informan, sedangkan 

data hasil observasi dianalisa dengan analisis deskriptif.  
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Adapun langkah-langkah penulis dalam melakukan analisis data adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat transkrip wawancara dan laporan lapangan hasil observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan 

observasi.  Hasil wawancara yang direkam dengan tape recorder dibuat ke dalam 

bentuk transkrip secara lengkap untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis, 

begitupun juga dengan laporan hasil observasi dibuat ke dalam bentuk tulisan 

dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis.                                        

2. Mencari kategori 

Transkrip wawancara dan laporan observasi yang telah dibuat dicari 

kategori-kategorinya, yaitu dengan mengelompokkan tentang sikap optimisme 

masa depan pada narapidana yang muncul yang hampir sama sifatnya. 

Kategorisasi tersebut dilakukan dengan pengambilan kesimpulan secara induksi, 

yaitu kesimpulan ditarik dari keputusan yang khusus untuk mendapat yang 

umum. 

3. Mendeskripsikan kategori 

Kategori yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan untuk 

menggambarkan sekaligus menjelaskan tentang adanya sikap optimisme masa 

depan, termasuk bentuk-bentuk dan dampaknya secara konkret terhadap 

informan. 

4. Pembahasan hasil penelitian. 

Hasil deskripsi kategori yang diperoleh selanjutnya dibahas dengan 

mengkaitkan hasil tersebut dengan teori-teori mengenai optimisme masa depan. 
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Analisis data selain bertujuan untuk mengorganisasikan data hasil 

wawancara juga digunakan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, 

memberi kode, dan mengkelompokkan catatan lapangan, komentar peneliti, 

gambar, foto, dokumen berupa laporan, artikel dan sebagainya (Moleong, 2000). 

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998) untuk dapat 

mempresentasikan data observasi seefektif mungkin sesuai penelitian, ada 

beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan, yaitu (1) mempresentasikan secara 

kronologis peristiwa yang diamati; (2) mempresentasikan insiden-insiden kritis 

atau peristiwa-peristiwa kunci (key events), berdasarkan urutan-urutan 

kepentingan insiden tersebut; (3) mendeskripsikan setiap tempat, setting atau 

lokasi yang berbeda sebelum mempresentasikan gambaran dan pola umumnya; 

(4) memfokuskan analisis dan presentasi pada individu-individu atau kelompok-

kelompok bila memang individu atau kelompok tersebut menjadi inti analisis 

primer; (5) mengorganisasikan data dengan menjelaskan proses-proses yang 

terjadi; (6) memfokuskan pengamatan pada isu-isu kunci, yang diperkirakan akan 

sejalan dengan upaya menjawab pertanyaan primer penelitian 


