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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana atau sering disebut dengan kriminalitas selalu menjadi 

bahan yang menarik untuk dibahas. Kriminalitas merupakan masalah sensitif yang 

menyangkut masalah peraturan sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat 

dan aturan-aturan dalam agama. Di Indonesia tingkat kriminalitas belum 

memperlihatkan tanda-tanda ke arah menurun. Meningkatnya jumlah kasus 

kriminalitas jelas memerlukan perhatian lebih pemerintahan, karena kriminalitas 

menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan perasaan tidak 

menyenangkan di tengah-tengah masyarakat, serta kerugian baik materiil maupun 

non materiil.  

Pembahasan mengenai kriminalitas di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari pembahasan rumah tahanan sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia 

dalam menekan angka kriminalitas. Hal ini mengingat rumah tahanan sebagai 

institusi tempat pemenjaraan para narapidana atas tindak kriminal yang dilakukan 

sebagai salah satu sanksi dalam kurun waktu tertentu. Seperti di Rumah Tahanan 

Kelas I Surakarta jumlah narapidana mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berdasar 

sistem database pemasyarakatan diketahui jumlah narapidana di Rumah Tahanan 

Kelas I Surakarta per-Januari mulai tahun 2015- 2018  sebagai berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta   

dari tahun 2015-2018 

No Tahun Jumlah Narapidana Total 

Laki-laki Perempuan  

1 2015 258 Orang 16 Orang 274 Orang 

2 2016 266 Orang 20 Orang 286 Orang 

3 2017 284 Orang 23 Orang 307 Orang 

4 2018 318 Orang 26 Orang 344 Orang 

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id 

Tabel 1 dapat jelaskan bahwa besar kenaikan jumlah narapidana di Rumah 

Tahanan Kelas I Surakarta yaitu tahun 2015-2016 sebanyak 12 orang terdiri dari 8 

narapidana laki-laki dan 4 narapidana perempuan, tahun 2016-2017 sebanyak 21 

orang terdiri dari 18 narapidana laki-laki dan 3 narapidana perempuan dan tahun 

2017-2018 sebanyak 37 orang terdiri dari 34 narapidana laki-laki dan 3 

narapidana perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya angka 

kriminalitas juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah narapidana. 

Menurut UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian 

terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Wilson (2005), narapidana 

adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk dibina agar 

dapat bermasyarakat dengan lebih baik. Hukuman pidana bagi seorang pelanggar 

hukum sebenarnya bukan suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan 

sebagai imbangan atas tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga akan 

menghasilkan kesadaran pelanggar hukum tersebut melalui pemberian pembinaan 

di dalam lembaga pemasyarakatan. Kenyataannya pemberian pembinaan yang 

diupayakan belum mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan narapidana. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanti (2007) di LAPAS kelas 1 

Tangerang disebutkan sebanyak 345 orang secara random dengan karakteristik 

usia diantara  21-70 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendidikan 

serta masa hukuman tidak dibatasi, memaparkan bahwa banyak narapidana 

mengalami gangguan fisiologis, psikologis dan kognitif. Secara fisiologis 40% 

(138 orang) seringkali sakit kepala, 31,8% (110 orang) selalu mengalami pegal-

pegal dan 28,2% (97 orang) selalu mengalami fatique atau rasa lelah. Adapun 

gangguan psikologis yang juga mengiringi timbulnya gejala fisiologis yaitu rasa 

sedih, marah, kecewa, khawatir, dan cemas. Adapun prevalensi kecemasan 

dialami oleh 30,4% (105 orang), perasaan sedih dialami 25,2% (87 orang), 

perasaan takut tanpa alasan yang jelasdialami 23,2% (80 orang) dan mudah marah 

dialami 21,2% (73 orang). Lebih lanjut, pada level kognitif diketahui frekuensi 

tertinggi ada pada perasaan bersalah 39,1% (135 orang), kemudian perasaan tidak 

berharga 36% (124 orang) dan perasaan putus asa 24,9% (86 orang). Gangguan 

pada ketiga aspek tersebut semua termanifestasi dalam perilaku 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. 

Menjadi narapidana adalah stressor kehidupan yang berat. Perasaan sedih 

setelah menerima hukuman serta berbagai hal-hal lain seperti rasa malu, rasa 

bersalah, hilangnya kebebasan, sanksi ekonomi, sanksi sosial dan kehidupan 

dalam penjara yang penuh tekanan dapat memperburuk serta mengintensifkan 

stressor sebelumnya. Keadaan tersebut bukan saja mempengaruhi penyesuaian 
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fisik tetapi juga psikologis narapidana (Gussak, 2009). Kehidupan di dalam 

Rumah Tahanan juga membuat para narapidana mengalami kehilangan keluarga 

yang kemudian berdampak pada hilangnya dukungan sosial yang sebelumnya 

pernah mereka terima. Selain itu, menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan 

narapidana, kebebasan berinteraksi dengan lingkungan yang luas yang dulu 

pernah mereka rasakan dan sangat memungkinkan mereka kehilangan rasa aman 

ketika mereka berada di lingkungan baru (Hutapea, 2011). 

Hasil observasi awal selama ± 3 hari pada tanggal 25-27 September 2017 

yang dilakukan peneliti dengan tujuan menangkap gambaran kondisi narapidana 

di Rutan Kelas IA Surakarta, didapatkan hasil yaitu 5 orang narapidana tampak 

selalu menyendiri diberbagai sudut ruangan, 2 orang sedang terlihat tiduran, 3 

orang terlihat melamun dengan  raut wajahnya lesu, mata sedikit cekung dan 

tampak ada lingkar hitam. Selain itu, tampak segerombol narapidana duduk 

bersandar di halaman musholla masjid sembari menatap nanar narapidana lain 

yang sedang dikunjungi keluarganya. Pada saat jam makan siang terdapat 2 orang 

narapidana menolak untuk makan, ketika ditanya oleh peneliti menjelaskan bahwa 

dirinya tidak begitu memiliki nafsu makan semenjak berada di Rumah Tahanan 

dalam sehari makan hanya satu kali atau terkadang tidak makan sama sekali. 

 Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara awal dengan tujuan 

mengetahui permasalahan-permasalahan psikologis yang dialami narapidana di 

Rutan Kelas I Surakarta yaitu kepada Kepala Subseksi Bantuan Hukum dan 

Penyuluhan pada tanggal 27 September 2017 yaitu Bapak S mengungkapan 

bahwa permasalahan psikologis ada pada narapidana yang beliau ketahui meliputi 
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stress, cemas dan depresi. Lebih lanjut Bapak T menerangkan selaku petugas 

pelaksana Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan seperti pada kutipan 

wawancara berikut: 

“Untuk permasalahan psikologis masing-masing narapidana biasanya yang tampak itu 

ya mbak sepengetahuan saya.. semacam stress, shock tau vonis hukuman yang lama, 

merasa menyesal, sering melamun, tidak aktif bersemangat dalam kegiatan yang 

diselenggarakan, merasa malu, banyak diam, kecewa terhadap keluarganya karena tidak 

pernah dijenguk, ada juga yang tidak tidur berhari-hari, jarang mandi, menolak makan, 

mudah emosi, cemas, kurang lebihnya begitu mbak,bisa disebut kalau mereka belum 

dapat menerima perubahan perannya yang sekarang yaitu jadi narapidana.” 

 

Selain melakukan observasi awal, wawancara awal peneliti juga 

melakukan screening awal menggunakan DASS (Depression Anxiety Stres Scale) 

pada tanggal 3-5 Oktober 2017 dengan tujuan mendapatkan gambaran pasti 

permasalahan psikologis narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta. 

Screening tersebut dilakukan terhadap 80 narapidana yang terdiri dari 12 

narapidana kasus Undang-Undang Perlindungan Anak, 10 narapidana kasus 

pemerkosaan, 8 narapidana kasus pembunuhan, 2 orang kasus pembunuhan 

berencana, 14  narapidana kasus penganiayaan, 3 narapidana kasus kelalain yang 

menyebabkan orang meninggal dunia, 12 narapidana kasus pencurian, 7 

narapidana kasus pemerasan, 6 narapidana kasus penipuan dan 6 narapidana kasus 

penggelapan. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Hasil Screening Awal Permasalahan Psikologis Narapidana 

Di Rumah Tahanan Kelas IA Surakarta 
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Gambar 1 terdapat tiga permasalahan psikologis yang dialami narapidana yaitu 

47,5% narapidana (38 Orang) mengalami depresi, 32,5% narapidana (26 orang) 

mengalami cemas dan 20% narapidana (16 orang) mengalami stress. 

Berdasar hasil screening menggunakan DASS (Depression Anxiety Stres 

Scale)  depresi merupakan permasalahan psikologis terbanyak yang dialami oleh 

narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakrta. Adapun kategori depresinya 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Kategori Depresi Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta   

Berdasar Skala DASS (Depression Anxiety Stres Scale) 

No Jenis Kasus Tindak 

Pidana 

Tingkat Depresi Jumlah Persentase 

Ringan Sedang Berat Sangat 

Berat 

1 Perlindungan Anak 2 3 3 0 8 21% 

2 Pemerkosaan 2 2 2 0 6 16% 

3 Pembunuhan 1 2 2 1 6 16% 

4 Penganiayaan 2 1 1 0 4 11% 

5 Pencurian 2 0 1 0 3 8% 

6 Pemerasan 2 1 0 0 3 8% 

7 Penggelapan 2 0 1 0 3 8% 

8 Pembunuhan 

Berencana 

0 0 2 0 2 5% 

9 Kelalaian 

menyebabkan 

meninggal dunia 

0 1 1 0 2 5% 

10 Penipuan 1 0 0 0 1 2% 

Total 14 10 13 1 38 100% 

Prosentase 37% 26% 34% 3% 100% 

 

Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa narapidana yang mengalami depresi pada kategori 

ringan sebesar 37% (14 orang), kategori depresi sedang sebesar 26% (10 orang), 

kategori depresi berat 34% (13 orang) dan kategori depresi sangat berat sebesar 

3% (1 orang).   

Purwandari dan Hertinjung (2007) melalui hasil penelitiannya di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II Sragen menunjukkan 74 tahanan dan narapidana 

didapatkan 72% mengalami kecenderungan depresi berat, 23% depresi sedang dan 
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5% depresi ringan.Apabila dibedakan berdasarkan kategori yaitu, narapidana 

menjelang bebas sebanyak 7 orang, narapidana dengan masa pidana lebih dari 5 

tahun dan sudah berlangsung 1 tahun sebanyak 15 orang, narapidana putusan baru 

dengan masa pidana lebih dari 1 tahun sebanyak 18 orang, narapidana putusan 

baru dengan pidana kurang dari 1 tahun sebanyak 10 orang serta 24 orang tahanan 

Setelah mendapatkan hasil screening menggunakan skala DASS 

(Depression Anxiety Stres Scale), peneliti melakukan penelusuran data lebih 

dalam melalui wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017 kepada narapidana yang 

memiliki kategori depresi sangat berat dan berat. Tujuan dari wawancara tersebut 

yaitu mengetahui hal-hal yang menyebabkan menjadi narapidana dan  gejala-

gejala depresi yang muncul. Berikut ini wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan narapidana kasus pembunuhan A.B.A (28 tahun) tentang apa yang 

menyebabkan dirinya menjadi narapidana? terungkap dalam petikan wawancara 

sebagai berikut: 

“Kerep udur terus mbak nek pas ketemu. Sue-sue nganti marai aku mangkel tapi tak 

pendem. Hla pas ngumpul bareng aku lagi cerita wonge nyelo-nyelo akhire gelut mbak. 

Sempet di pisah mbi konco-konco terus wonge kui mulih. Aku iseh ra trimo kan mbak, tak 

parani ngejak om ku tak entekke wong loro. Pas kejadian kui asline dheke sing marai sik 

njupuk pisau. Aku mbi om ku kaget refleks yo wis dheke kalah tak tinggal lungo mbi om 

ku”.  
 

pertanyaan berikutnya apa dirasakan saat berada di Rumah Tahanan Kelas I 

Surakarta, terungkap dalam petikan wawancara sebagai berikut: 

“Terus nek sing tak rasake saploke neng kene ii tertekan aku mbak, ra enek sing isoh 

diajak sambat, sing paling kerep yo ngalamun nganti seneng dhewean, vonis ku 15 tahun 

abot rasane tak lakoni, daripada dipenjara sue ngene kadang pengen mati wae. Aku 

nyesel mbak, gelo ku setengah mati aku nganti klebu penjara. Padahal ora sepenuhe 

salahku mbak, aku yo membela diri eh nasib apes. Sak liyane kui saben bengi aku yo ora 

isoh turu, merem wae angele, kadang malah pengen nesu-nesu, sopo wae sing lagi cedak 

mbi aku tak nesoni. Sing paling parah mbak ameh ngopo-ngopo aku males ya mbak.. meh 

maem males..meh adus males..mergo rung isoh nompo keadaan ku sing saiki dadi napi 

ngene iki mbak”. 
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Selanjutnya wawancara terhadap narapidana kasus penganiayaan R.C (19 

tahun) dengan pertanyaan yang sama mengungkapkan sebagai berikut: 

“Saya menodong seseorang yang saya kenal mbak dikarenakan saya lagi butuh banget 

uang untuk memenuhi tuntutan istri saya. Penodongan itu saya lakukan di sebuah 

parkiran pusat perbelanjaan. Pada saat kejadian saya hampir berhasil namun korban 

berteriak sehingga membuat saya panik dan mengeluarkan pisau belati dari balik saku 

jaket saya, saya tusuk perutnya sekitar 2-3 kali.” 

 

“Di sini saya baru sadar kalau saya kecewa berat pada diri saya sendiri mbak, merasa 

terpuruk, sedih, malu banget sama keluarga besar. Setelah jatuh vonis hakim 

dipersidangan istri saya pun malah minta cerai dan ijin pulang kembali kekeluarganya di 

Wonogiri. Berantakan mbak hidupku dipenjara ini mbak. Status suami ilang begitu aja 

gara-gara sekarang berstatus napi. Sempet putus asa saya mbak,rasanya tidak terima 

dengan keadaan yang seperti ini, jadi mudah tertekan, ditambah keluarga tidak pernah 

menengok sama sekali. Terus terang saya belum bisa  adaptasi dan menerima posisi 

seperti ini mbak.. dengan sesama napi pun kebanyakan pada egois terus ada juga yang 

ngeblok. Apalagi perturan-peraturan yang diberikan, sangat terkekang, padahal saya 

suka kebebasan” 

 

Hasil wawancara kepada narapidana dapat disimpulkan bahwa berada di 

Rumah Tahanan Kelas I Surakarta narapidana mengeluhkan dirinya sering 

melamun, tidak terdapat tempat untuk berkeluh kesah, merasa tertekan, sering 

menyendiri, menyesal, kecewa terhadap diri sendiri, putus asa, tidak memiliki 

gairah dalam beraktivitas, sulit tidur, tidak nafsu makan, rawat diri kurang, merasa 

hancur, terdapat keinginan untuk mati, sulit beradaptasi, terkekang, mudah emosi 

dan tubuh mudah terasa lelah. Keluhan-keluhan tersebut diatas dapat dimaknai 

sebagai bentuk dari gejala-gejala depresi. Adapun sebab gejala-gejala depresi 

muncul akibat dari ketidakmampuan narapidana menerima perubahan peran yang 

ada pada dirinya yaitu semula warga biasa kemudian sekarang berubah menjadi 

warga binaan atau narapidana.  

Sejalan dengan hasil pengambilan data awal yang dilakukan peneliti 

ditemukan pula studi-studi tentang pemenjaraan menunjukkan prevalensi 

terjadinya gangguan depresi pada narapidana lebih tinggi 10-15% dibanding 
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dengan populasi pada umumnya (Gunter dkk, 2008). Depresi sebenarnya bisa 

terjadi pada siapa saja dan pada periode kapan saja. Akan tetapi, narapidana 

merupakan populasi yang rentan terhadap timbulnya kejadian depresi. Hutapea 

(2011), menambahkan hal ini terkait antara lain pengalaman yang dihadapi selama 

pemenjaraan yang penuh tekanan-tekanan dan perasaan kehilangan seperti 

kehilangan keluarga (loss of family), kehilangan kontrol diri (loss of control), 

kehilangan model (loss of models), kehilangan dukungan (loss of stimulation), 

kehilangan kebebasan atau kemerdekaan bergerak (loss of liberty). 

Menurut Kaplan & Sadock (2010) depresi yaitu sebuah gangguan mood 

dimana suasana perasaan yang meresap dan menetap yang dialami secara internal 

mempengaruhi perilaku seseorang dan persepsinya terhadap dunia. Suasana 

perasaan tertekan (depreesed mood) dapat menjadi suatu diagnosis penyakit atau 

sebagai sebuah gejala atau respon dari kondisi penyakit dan stress terhadap 

lingkungan. Beberapa orang yang depresi bahkan dapat mengabaikan kebersihan 

dan penampilan diri serta mengeluhkan beberapa simptom-simptom somatik tanpa 

gangguan fisik yang jelas. Setiap momen menjadi sangat berat, merasa berkecil 

hati, tidak memiliki harapan serta inisiatif, selalu merasa khawatir, cemas dan 

pesimis sepanjang waktu (Davison, 2009). 

Selanjutnya, Farkhan (2016) dalam penelitiannya juga mengungkapkan 

permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan, menarik diri dari lingkungan 

sosial pada narapidana selama menjalani hukuman di Rumah Tahanan  merupakan 

dampak dari ketidakmampuan narapidana mengalami perubahan perannya 

sekarang yang disandang. Sebab berada di Lembaga Pemasyarakatan dimana  
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hak-hak yang semakin terbatas, perolehan label penjahat yang melekat pada 

dirinya serta hidup terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain. 

Menyandang status sebagai narapidana bukan suatu hal yang dengan mudah dapat 

diterima oleh seseorang, namun secara tidak langsung narapidana dituntut 

mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan serta kemudian 

diharapkan mampu memiliki penerimaan diri, memiliki hubungan yang positif 

dengan orang lain, memiliki cara dalam penguasaan lingkungan dan memiliki 

tujuan hidup. 

Melalui fenomena-fenomena yang telah peneliti uraikan di atas, 

memperlihatkan bahwa narapidana merupakan kelompok beresiko mengalami 

permasalahan psikologis berupa depresi. Depresi yang dialami para narapidana 

berada pada kategori sedang hingga sangat berat. Adapun gejala yang muncul 

antara lain perasaan sedih, tertekan, merasa bersalah, sulit tidur, nafsu makan 

berkurang, menarik diri, pesimis, mudah emosi, tubuh mudah lelah. Adapun sebab 

gejala-gejala depresi pada narapidana muncul antara lain dikarenakan 

ketidakmampuan narapidana melakukan penyesuaian diri atas perubahan 

perannya sekarang. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk menyusun dan 

memberikan sebuah intervensi alternatif yaitu psikoterapi interpersonal area 

transisi peran untuk mengatasi depresi pada narapidana di Rumah Tahanan Kelas I 

Surakarta. 

Berbagai intervensi untuk mengatasi depresi antara lain yaitu menurut 

Halgin dan Whitbourne (2010) dapat berupa intervensi biologis, psikologis dan 

sosiokultural. Intervensi biologis menggunakan obat antidepresan, litium dan 
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terapi elektrokonvusif (ECT), intervensi psikologis menggunakan pendekatan 

perilaku (behavior), pendekatan kognitif (cognitive), pendekatan interpersonal, 

yang masing-masing di dalamnya mengajarkan ketrampilan tertentu, sedangkan 

intervensi sosiokultural dapat melibatkan pasangan atau keluarga. Aubach dan Ho 

(2012) menjelaskan sampai saat ini CBT (Cognitive Behavior Therapy) adalah 

intervensi non pharmacologic paling banyak digunakan untuk mengatasi depresi. 

Akan tetapi CBT memiliki kekurangan yaitu keterbatasan dalam menangani kasus 

yang terkait interpersonal. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa erat kaitannya 

dan ada timbal balik antara hubungan interpersonal dengan gejala depresi. 

Salah satu intervensi baru dan terbukti efektif untuk menangani kasus 

depresi yaitu Psikoterapi Interpersonal. Depresi mungkin memiliki berbagai 

macam penyebab, namun trigger dari kemunculan episode-episode depresif yang 

dialami klien mengakibatkan adanya gangguan attachment dengan figur-figur 

yang menurut klien significant atau hambatan dalam menjalankan peran tertentu 

(Corsini & Wedding, 2011). Psikoterapi Interpersonal merupakan sebuah 

intervensi yang berfokus pada hubungan interpersonal Area Transisi Peran dengan 

tujuan menghilangkan gejala depresi dan meningkatkan fungsi interpersonal klien. 

Awalnya Psikoterapi Interpersonal digunakan untuk mengatasi depresi, namun 

belakangan juga digunakan untuk menangani klien dengan gangguan psikologis 

lain seperti kecemasan, gangguan dysthymic, bulimia nervosa, gangguan bipolar, 

penyalahgunaan zat, fobia sosial, gangguan panik, gangguan dismorfik tubuh, 

somatisasi kronis dan gangguan kepribadian borderline (Weissman, Markowitz & 

Klerman, 2007).  



12 
 

 
 

Psikoterapi Interpersonal berakar dari kerangka teori Harry Stack Sullivan 

dan John Bowlby, serta penelitian empiris mengenai aspek-aspek psikososial dari 

depresi (Rafaeli & Markowitz, 2011). Sullivan memandang interaksi dengan 

orang lain sebagai sumber yang paling besar dalam memahami emosi seseorang, 

sementara Bowlby mempertimbangkan ikatan afeksi yang kuat dengan orang lain 

sebagai dasar bagi kesejahteraan psikologis individu. Menurut Verdeli & 

Weissman (2011), empat area permasalahan interpersonal disebut sebagai pemicu 

munculnya depresi dan menjadi fokus dari Psikoterapi Interpersonal yaitu reaksi 

kedukaan (grief), perselisihan dengan relasi yang memegang peranan penting 

(interpersonal disputes), perubahan peran kehidupan yang sangat drastis seperti 

dipenjara, sakit keras, pensiun (role transition) dan defisit antar pribadi 

(interpersonal deficits). Untuk mengoptomalkan jalannya terapi, satu atau dua 

area ditentukan sebagai target terapi. Terapis tidak pelu menangani seluruh area 

permasalahan interpersonal klien untuk mengurangi depresi. Mengembangkan 

kemampuan klien untuk menguasai satu area permasalahan interpersonal dapat 

mentransfer pemahaman tersebut ke dalam area-area lainnya. 

Penelitian ini peneliti memfokuskan area permasalahan dari Psikoterapi 

Interpersonal pada transisi peran (role transition) dengan dasar sesuai fenomena 

di lapangan yang peneliti dapatkan. Adapun fenomena tersebut yaitu meliputi 

hasil dari screening menggunakan DASS (Depression Anxiety Stres Scale) 

terhadap 80 narapidana didapati 38 narapidana mengalami depresi (47,5%), 

depresi yang dialami berada pada kategori ringan sebanyak 14 narapidana (37%), 

sedang sebanyak 10 narapidana (26%), berat sebanyak 13 narapidana (34%) dan 
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sangat berat sebanyak 1 narapidana (3%); kemudian didukung dari hasil observasi 

dan wawancara bahwa narapidana mengeluhkan dirinya sering melamun, tidak 

terdapat tempat untuk berkeluh kesah, merasa tertekan, sering menyendiri, 

menyesal, kecewa terhadap diri sendiri, putus asa, tidak memiliki gairah dalam 

beraktivitas, sulit tidur, tidak nafsu makan, rawat diri kurang, merasa hancur, 

terdapat keinginan untuk mati, sulit beradaptasi, terkekang, mudah emosi dan 

tubuh mudah terasa lelah. Keluhan-keluhan dari narapidana dimaknai sebagai 

bentuk dari gejala-gejala depresi. Adapun sebab gejala-gejala depresi muncul 

akibat dari ketidakmampuan narapidana menerima perubahan peran yang ada 

pada dirinya yaitu semula warga biasa kemudian sekarang berubah menjadi warga 

binaan atau narapidana. 

Wurm, Robertson & Rushton (2008) menyebutkan melalui intervensi 

Psikoterapi Interpersonal diharapkan mampu menjalankan peran sosialnya di 

dalam lingkungannya serta mampu beradaptasi dalam situasi interpersonal 

sehingga mencegah munculnya depresi. Merujuk pada dasar berpikir di atas maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah psikoterapi interpersonal 

area transisi peran efektif menurunkan depresi pada narapidana? Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul 

”Efektivitas Psikoterapi Interpersonal Area Transisi Peran Efektif Menurunkan 

Depresi Pada Narapidana Di Rumah Tahanan kelas I Surakarta. 
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B. Tujuan Penelitian 

Mengetahui efektivitas Psikoterapi Interpersonal Area Transisi Peran 

dalam menurunkan depresi pada narapidana di Rumah Tahanan kelas I Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Subjek Penelitian 

Memberikan informasi dan pemahaman sejauh mana depresi yang dialami, 

serta memberikan intervensi berupa Psikoterapi Interpersonal Area Transisi 

Peran untuk mengatasi depresi tersebut agar dapat subjek terapkan sebagai 

salah satu alternatif upaya preventif maupun kuratif. 

2. Rumah Tahanan Kelas I Surakarta 

Memberikan rekomendasi solusi mengenai salah satu cara penanganan depresi 

secara psikologis pada narapidana yaitu dengan diberikan intervensi 

Psikoterapi Interpersonal Area Transisi Peran. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau masukan bagi peneliti 

berikutnya mengenai penelitian sejenis yaitu Efektivitas Psikoterapi 

Interpersonal Area Transisi Peran untuk menurunkan depresi khususnya pada 

subjek narapidana. 
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D. Keaslian Penelitian 

  Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

Psikoterapi Interpersonal dan depresi: 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

No Peneliti  

Dan 

 Tahun 

Judul 

Penelitian 

Subjek 

Penelitian 

Alat Ukur  

dan  

Desain 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Dian Kurnia 

2011 

Perbedaan 

Kejadian 

Depresi pada 

Narapidana 

Usia Muda dan 

Usia 

Tua di Lapas 

Purwokerto 

Narapidana 

usia 20-70 

tahun 

Skala BDI dan 

Skala L-MMPI 

 

Deskriptif 

analitik 

observasional 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Tidak terdapat 

perbedaan yang 

bermakna secara 

statistik antara 

kejadian depresi 

pada narapidana 

usia muda dan usia 

tua di Lapas 

Purwokerto. 

2 Akhmad 

Mukhlis 

2011 

Pengaruh 

Terapi 

Membatik 

Terhadap 

Depresi Pada 

Narapidana 

30 

Narapidana 

Skala BDI Terapi membatik 

dapat menurunkan 

tingkat depresi 

narapidana 

3 Ayuningdyah 

2012 

Interpersonal 

Psikoterapi 

untuk 

Meningkatkan 

Self-Esteem 

pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Indonesia yang 

Mengalami 

Distres 

Psikologis 

Mahasiswa 

S1 reguler 

Universitas 

Indonesia 

RSES, HSCL 

(Hopkins 

Synthomp Check 

List), 

MPCL(Mooney 

Problem Check 

List) 

 

Eksperimen 

desain one-

group pretest-

posttest dan 

teknik 

accidental 

sampling 

Efektif untuk 

meningkatkan self-

esteem dan 

mengurangi distres 

psikologis pada 

mahasiswa. 
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4 Noviza 

2014 

Efektivitas 

Psikoterapi 

Interpersonal 

Untuk 

Menurunkan 

Depresi Pada 

Remaja Putri 

Dengan Orang 

Tua Bercerai. 

Remaja putri 

usia 15-17 

tahun 

dengan 

orang tua 

bercerai 

lama 

 

Skala BDI 

 

 

Eksperimental 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

action research 

Psikoterapi 

Interpersonal efektif 

untuk menurunkan 

gejala depresi remaja 

putri dengan orangtua 

bercerai. Analisis 

kualitatif menunjukkan 

bahwa subjek merasa 

lebih bahagia, dapat 

berpikir positif, tidak 

putus asa, memiliki 

kemampuan 

komunikasi yang 

efektif dan mampu 

menyelesaikan 

permasalahan secara 

dewasa. 

5 Tinneke 

2015 

 

Hubungan 

Antara Depresi 

Dengan Lama 

Masa Tahanan 

Narapidana Di 

Rumah Tahanan 

Negara Kelas II 

A Malendeng 

Manado. 

50 orang 

narapidana 

kasus 

pencurian. 

Kuesioner The 

Burn 

Depression 

 

 

Deskriptif  

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

study. 

Ada hubungan yang 

bermakna antara 

depresi dengan lama 

masa tahanan 

narapidana di rumah 

tahanan negara kelas II 

A Malendeng Manado. 

6 Zamroni 

2016 

Pelatihan 

Kelompok 

Narimo Ing 

Pandum (NIP) 

Untuk 

Menurunkan 

Depresi Pada 

Warga Binaan 

Kasus 

Pembunuhan Di 

LAPAS Kelas I 

Semarang 

12 orang 

Narapidana 

Kasus 

Pembunuhan 

Skala BDI 

 

 

Eksperimen  

Efektif untuk 

meningkatkan self-

esteem dan mengurangi 

distres psikologis pada 

mahasiswa. 

7 Mulyasari 

2017 

Program 

Efektivitas 

Pemberdayaan 

Residivis Untuk 

Meningkatkan 

Konsep Diri  

16 Orang 

Narapidana 

Residivis 

TSCS 

(Tenneessee Self 

Concept Scale) 

 

 

Eksperimen 

Program 

Pemberdayaan  

Residivisme efektif 

dapat meningkatkan 

konsep diri positif 
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Penelitian mengenai efektivitas Psikoterapi Interpersonal menurunkan 

depresi sudah pernah diteliti oleh Novizza (2014). Adapun perbedaan atau 

kebaruan riset pada penelitian ini terletak pada: 

1. Peneliti mengfokuskan penelitian Psikoterapi Interpersonal pada area transisi 

peran (role transition) 

2. Subjek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu narapidana, sedangkan peneliti 

terdahulu yaitu remaja putri dengan orang tua bercerai. 

3. Alat ukur yang akan digunakan peneliti yaitu BDS (Burn Depression Scale), 

sedangkan peneliti terdahulu menggunakan skala BDI (Beck Depression 

Inventory) 

4. Modul intervensi yang digunakan peneliti yaitu modifikasi dari modul umum 

Psikoterapi Interpersonal yang merujuk pada buku “Interpersonal 

Psychotherapy for Depression” dari Weissman dan Klerman (2015). 

Modifikasi yang dilakukan peneliti antara lain memfokuskan area 

permasalahan Transisi Peran sebagai sasaran intervensi penelitian, sedangkan 

peneliti terdahulu menggunakan modul Interpersonal Psikoterapi for 

Adolescent (IPT- A) yang mengacu pada penelitian Klomek, Zalsman dan 

Mufson (2010) yang berfokus pada remaja. 

 


