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ABSTRAK 

 
Daryanti, Emma Try. 2019. “Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif Narapidana 

Penghuni Lapas Perempuan IIA Semarang Serta Implikasinya Terhadap 

Bimbingan Konseling”. Tesis. Program Studi Bimbingan Dan Konseling. 

Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. 

Dwi Yuwono Puji sugiharto, M.Pd., Kons Pembimbing II Mulawarman, 

M.Pd., Ph.D., 

Kata Kunci: pemaafan, kesejahteraan subjektif, narapidana perempuan 

 

 
Narapidana perempuan yang merasa tidak bermakna (meaningless) 

berdampak kepada kesejahteraan psikologis dan subjektifnya. Dibutuhkan suatu 

pemaafan agar nantinya narapidana dapat merasakan kebahagiaan baik jasmani 

maupun rohani dan bisa melanjutkan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemaafan dan kesejahteraan subjektif narapidana perempuan serta 

implikasinya terhadap bimbingan konseling. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif model pendekatan 

fenomenologi dengan sumber data penelitian 4 narapidana perempuan yang sesuai 

dengan karakteristik penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan focus group discussion 

(FGD). Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menguji derajat kepercayaan 

(credibility). 

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan yang harus 

dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif narapidana perempuan dibentuk adanya saling keterkaitan 

antar tema yang muncul. Pemaafan dan kesejahteraan subjektif narapidana 

perempuan dibangun dari kondisi lingkungan sekitar yang dialami oleh narapidana 

yang memunculkan berbagai respon psikologis dan respon spiritual. 

Berbagai respon psikologis dan respon spiritual tersebut membentuk adanya 

persepsi terhadap penerimaan dari keluarga, komitmen diri, penerimaan diri dan 

tujuan hidup. Penelitian ini menunjukkan persepsi diri sangat penting dalam 

pemaafan dan kesejahteraan subjektif narapidana perempuan. Dari hasil penelitian 

dapat disarankan bagi konselor untuk memberikan layanan di lapas berupa layanan 

konseling baik kelompok maupun individu, dengan menggunakan pendekatan 

kognitif. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa 

dengan subjek penelitian laki-laki. 
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ABSTRACT 

 
Daryanti, Emma Try. 2019. “Forgivingness and Subjective Well-Being of The 

Prisoners of Female Jail IIA in Semarang and The Implications toward 

counseling guidance”. Thesis. Counseling and Guidance Study Program, 

Postgraduate, Semarang State University, Semarang. Supervisor I Prof. Dr. 

Dwi Yuwono Puji sugiharto, M.Pd., Kons. Supervisor II Mulawarman, M.Pd., 

Ph.D., 

Key Words: forgivingness, subjective well-being, female prisoners 

 

 
The meaningless feeling of the female prisoners may give some impacts on 

their psychological and subjective well-being. The forgivingness is needed so that in 

the future, the prisoners are able to feel the happiness physically and mentally to 

continue their life. The research is aimed at understanding the forgivingness and 

subjective well-being of the female prisoners as well as the implications to the 

counseling guidance. 

The research applied the qualitative research design with a phenomenology 

approach. The data sources were from 4 female prisoners who were suitable for the 

research characteristics. The data collection methods used in the research are 

interview, observation and focus group discussion (FGD). The data validity 

techniques used are triangulation techniques they are source and methods 

triangulations to test the level of credibility. 

The data analysis technique used is miles and huberman’s model of  

qualitative data analysis that consists of 4 steps to do: they are data collection, data 

reduction, data serving, conclusion drawing, and verification. The results of the 

research show that the forgivingness and subjective well-being of the female 

prisoners were correlated one to another. Both the forgivingness and subjective well- 

being were built from the surrounding, appearing in various psychological and 

spiritual responses. 

Those responses formed perceptions of family acceptance, self-commitment, 

and life purposes. The research shows that self-perception is very important in the 

forgivingness and subjective well-being of the female prisoners. From the research, it 

is suggested to the counselor to conduct services in the jail in the form of counssling 

services whether they are in groups or individually by using cognitive approaches. 

For further researchers, it is expected to conduct similar research with male prisoners 

as the subject. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Semakin berkembangnya zaman, profesi konseling semakin 

mendapatkan tantangan. Bimbingan konseling yang lebih dikenal hanya 

dalam dunia pendidikan nyatanya sekarang ini sudah tidak lagi dibatasi hanya 

di sekolah saja, melainkan juga dibutuhkan dalam berbagai bidang diluar 

sekolah yang memberikan nuansa dan corak edukatif non-formal dan 

pengembangan sumber daya manusia dan warga masyarakat (Prayitno, 

Wibowo, Marjohan, Mugiarso & Ifdhil, 2015). Begitu juga di lembaga 

pemasyarakatan, profesi konseling menjadi penting dalam membantu para 

narapidana dalam menghadapi kehidupannya. 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (UU RI No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 

7). Lembaga pemasyarakatan yang ada akan menjadi tempat seorang 

narapidana menjalani pembinaan untuk kebaikan dirinya (Yulianti, M & Putri, 

M. A. S, 2015). Seorang narapidana akan mendapatkan sanksi pidana sesuai 

dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan. Azani (2012) menjelaskan 

pemberian sanksi pidana ini antara lain bertujuan untuk menyadarkan perilaku 

menyimpang dari diri pelanggar sehingga pelanggar menyadari perbuatannya 
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dan memperbaiki kesalahan/dirinya agar dapat lebih bermanfaat dan dapat 

diterima kembali dalam masyarakat. 

Hukum di Indonesia tidak berbatas status sosial, agama, bahkan 

gender, semua warga Negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum, 

perlakuan yang sama juga akan diberlakukan bagi narapidana perempuan, 

tidak ada perlakuan khusus yang membedakan antara narapidana perempuan 

dan narapidana laki-laki (Ardilla & Herdiana, 2013). Semakin maraknya 

narapidana perempuan, ini menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam 

beragama masyarakat Indonesia (Anggraini, 2015). Data dari Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan (ditjenpas) pada bulan Februari 2018 terdapat total 

narapidana dan tahanan di seluruh kanwil Indonesia sebanyak 237.617, 

dimana dari total tersebut sebanyak 223.797 berjenis kelamin laki-laki dan 

selebihnya 13.820 berjenis kelamin perempuan. Sedangkan data untuk kanwil 

Jawa Tengah terdapat sebanyak 13.477 tahanan dan narapidana. Sedangkan 

untuk narapidana perempuan yang terdapat di kanwil Jawa Tengah sebanyak 

626 perempuan. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel 1. 

Tabel 1.1 data Napi dan tahanan kanwil Jawa Tengah 
 

No  Tahanan Napi Total 

1 Laki-laki 2.908 9.548 12.456 (92,4%) 

2 Perempuan 162 464 626 (4,6%) 

3 Anak laki-laki 39 97 136 (1,1%) 

4 Anak Perempuan 259 0 259 (1,9%) 

 Total 3.368 10.109 13.477 (100%) 
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Dari data tersebut dapat dilihat, Indonesia mengalami krisis 

multidimensi yang berkepanjangan terjadi beberapa tahun terakhir. Tindak 

kriminal sebagai akibat dianggap sebagai solusi yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah hidup (Andriany, 2008). Kondisi ini mengakibatkan 

peningkatan angka kriminalitas di Indonesia yang berdampak pada 

meningkatnya jumlah warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas), 

termasuk di Lapas se-Jawa Tengah. Semakin banyaknya narapidana membuat 

lapas menjadi penuh sesak dan menimbulkan kesesakan atau melebihi 

kapasitas daya tampung. Daya tampung yang melebihi kapasitas dapat 

membuat narapidana merasa tidak nyaman dan menimbulkan berbagai 

permasalahan. Lawrence & Andrews (2004) mengungkapkan bahwa 

kepadatan bukanlah satu-satunya alasan untuk menimbulkan perasaan 

kesesakan, namun kondisi kepadatan membuat adanya kemungkinan ruang 

personal narapidana dilanggar, dan juga akibat jarak antar narapidana yang 

terlalu dekat. 

Lapas Perempuan yang ada di Jawa tengah terutama lapas Perempuan 

IIA Semarang menunjukkan kelebihan daya tampung, dimana lapas tersebut 

hanya mampu menampung 174 narapidana perempuan. Namun pada 

kenyataannya terdapat 373 narapidana perempuan. Bagi perempuan menjadi 

narapidana merupakan suatu kondisi yang buruk dan dianggap bukan sekedar 

hukuman duniawi tetapi juga hukuman Tuhan (Raudatussalamah & Susanti, 

2014). Kondisi ini masih dianggap tabu oleh masyarakat karena perempuan 
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lebih sedikit diberitakan melakukan tindak kejahatan dibanding laki laki. 

Selain itu keberadaan mereka di lembaga permasyarakatan membuat 

narapidana perempuan tidak bebas melakukan aktivitas dan perannya seperti 

keadaan sebelumnya saat di luar penjara. 

Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani 

kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, 

hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan 

label panjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga 

Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup 

bersama narapidana lain. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama 

berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis 

antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, 

dan kehilangan dukungan (Meilina, 2013). 

Tidak semua narapidana perempuan mampu menerima kondisi berada 

di penjara, karena seperti diketahui penjara dapat menjadi sumber stress bagi 

penghuninya. Ketidakmampuan menerima kondisi tersebut dapat disebabkan 

adanya perasaan bersalah dan penyesalan, takut dipandang rendah, sehingga 

ada perasaan malu, perasaan tertindas, penerimaan terhadap vonis, perpisahan 

dengan keluarga dan lain-lain. Kondisi ini tentu saja dapat membuat 

narapidana menjadi tertekan dan menunjukkan perilaku yang cenderung tidak 

menjadi lebih baik dan dapat menurunkan kesejahteraan psikologisnya. 
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Akibatnya narapidana tidak dapat memperbaiki diri meskipun mereka 

mendapatkan pembinaan dan keterampilan selama berada di lapas. 

Ardilla & Herdiana, (2013) menjelaskan bahwa keadaan psikologis 

tersebut memiliki kecenderungan seseorang tidak dapat menerima keadaan 

dirinya, sebagai dampaknya adalah permasalahan-permasalahan psikologis 

yang muncul seperti depresi, kecemasan, phobia dan anti-social personality. 

Narapidana perempuan mengalami permasalahan psikologis karena mereka 

tidak dapat menerima keadaannya. Status baru yang disandangnya sebagai 

narapidana yang masih mempunyai stigma negatif di masyarakat membuat 

seorang narapidana merasa cemas, terlebih depresi. 

Selain itu Frankl (dalam Raudatussalamah & susanti, 2014) 

menyatakan bahwa dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana 

dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (meaningless) 

yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan, dan putus asa. 

Berbagai keterbatasan ini membuat ketidaknyamanan sehingga berpengaruh 

terhadap kesejahteraan subjektif pada perempuan yang menjadi narapidana. 

Menurut Diener & Biswas (dalam Azra, 2017), kesejahteraan subjektif 

merupakan salah satu prediktor kualitas hidup individu karena hal tersebut 

mempengaruhi keberhasilan individu dalam berbagai domain kehidupan yang 

penting seperti pekerjaan, kesehatan, dan hubungan, juga termasuk emosi 

seperti keceriaan dan keterlibatan, dan pengalaman emosi yang negatif seperti 

kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Sejahtera secara psikologis bukan hal 
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yang mudah untuk dicapai, ia tidak hanya sehat secara fisik akan tetapi harus 

sehat secara psikologis. Sehat secara psikis yaitu tercapainya seseorang pada 

suatu hal yang membuat individu itu merasakan kebahagiaan baik secara 

jasmani maupun rohani. 

Kesejahteraan subjektif tersusun dari kepuasan hidup, adanya 

pengaruh positif, dan tidak adanya pengaruh negatif. Jadi, seseorang 

digambarkan sebagai menikmati tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi 

jika dia puas dengan kehidupan, sering mengalami emosi positif dan jarang 

merasakan emosi negatif. Ini adalah aspek penting dari disposisi psikologis 

seseorang dan keadaan mental yang membantu seseorang untuk menjaga 

keseimbangan, berlabuh dengan harapan dan optimisme, bahkan selama 

masa-masa sulit (Pareek&Jain, 2012). 

Narapidana perempuan yang merasa tidak bermakna (meaningless) 

berdampak dengan kesejahteraan psikologisnya. Dibutuhkan suatu pemaafan 

agar nantinya narapidana dapat merasakan kebahagiaan baik jasmani maupun 

rohani dan bisa melanjutkan hidup. Kirmani (2015) mengungkapkan bahwa 

perempuan melaporkan tingkat pengampunan yang lebih tinggi  daripada  

pria. Perempuan cenderung mencetak skor lebih tinggi daripada pria dalam 

tindakan pengampunan. Menurut pendapat Karremans et. al. (dalam Maulida 

& Sari, 2016) perilaku memaafkan akan lebih berdampak pada kesejahteraan 

psikologis jika yang dimaafkan adalah seseorang yang sebelumnya memiliki 

hubungan yang kuat dengan yang memaafkan. Pengampunan atau pemaafan 
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yang tulus membutuhkan belas kasihan, kebajikan, dan cinta untuk pelaku, 

bersamaan dengan melepaskan hak untuk membalas dendam, dendam, dan 

ketidakpedulian. Jelas bahwa pengampunan penting sebagai mekanisme 

perbaikan yang mungkin terjadi untuk konflik yang terjadi dalam hubungan 

(Raj, Elizabeth & Padmakumari, 2016). 

Namun ada juga penelitian yang mengungkapkan bahwa 

Pengampunan dan kebahagiaan berhubungan dengan nilai budaya dan sifat 

kepribadian, sehingga bisa dikatakan hasil penelitian saat ini yang 

mengungkapkan bahwa tingkat pengampunan dan tingkat kebahagiaan 

subjektif tidak berbeda menurut jenis kelamin yang masuk akal (Batık, 

Bingöl, Kodaz & Hoşoğlu, 2017). Menurut Rogers (dalam Notosoedirdjo, M. 

& Latipun 2005), individu yang terbuka terhadap pengalaman, bebas 

berpengalaman, memahami perasaan dirinya dan tidak coba menekannya, 

mampu menentukan cara hidupnya sendiri dan bertanggung jawab. 

Pemaafan merupakan kesediaan untuk meninggalkan hal-hal tidak 

menyenangkan yang bersumber dari hubungan interpersonal dengan 

menumbuhkan dan mengembangkan perasaan, pikiran dan hubungan yang 

lebih positif dengan orang yang telah melakukan perbuatan tidak 

menyenangkan (Nashori, 2014). Dengan memaafkan maka seorang 

narapidana memiliki tujuan untuk mengembangkan hubungan yang baik, 

penilaian yang realistis antara dua orang. Selain itu membebaskan diri dari 

sifat-sifat negatif terhadap pelanggaran dan sifat melampaui batas kepada 



8 
 

 

 

 

 

 

orang lain. Selanjutnya memaafkan membantu mengurangi keinginan untuk 

menghukum seseorang yang telah melakukan kesalahan. 

Pemaafan dan kesejahteraan subjektif mempunyai hubungan yang 

positif dalam membantu narapidana melewati kehidupannya selama di lapas. 

Ini sejalan dengan temuan dari Hill & Allemand (2011), yang menyatakan 

orang yang bersyukur dan pemaaf melaporkan adanya pengaruh positif, 

optimisme, dan kepuasan hidup yang lebih positif, namun menurunkan tingkat 

pengaruh negatif dan pesimisme. Kemudian Diener, Biswas-Diener & Tamir 

(dalam Azra, 2017) menyatakan tingginya tingkat kesejahteraan subjektif 

membuat individu dapat melakukan adaptasi dan coping yang lebih efektif 

terhadap keadaan sehingga merasakan kehidupan yang lebih baik di kemudian 

hari. Hal ini menunjukkan bahwa selanjutnya individu dapat melaksanakan 

tugas perkembangannya dengan baik, termasuk individu dewasa awal. 

Kasus yang terjadi di Lapas Perempuan IIA Semarang yaitu, banyak 

narapidana perempuan baik kasus narkoba, tipikor maupun pidum yang 

sedang dalam tahap perkembangan dewasa awal. Rata-rata usia penghuni 

Lapas IIA Semarang kisaran 20-40 tahunan. Dilihat dari tugas-tugas 

perkembangan dewasa awal, maka narapidana perempuan yang di lapas 

mengalami kegagalam dalam melakukan tugas perkembangannya, sehingga 

terjadi perilaku menyimpang (maladjustment) akibat tidak mampu 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan (terutama aspek agama) adalah : 

berzina, konsumsi miras dan naza, menelantarkan keluarga, sering ke hiburan 
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malam, biang keladi kerusuhan (preman / provokator), melecehkan norma 

dalam masyarakat (Hurlock, 2009). 

Peneliti tertarik melakukan penelitian di lapas perempuan IIA 

Semarang dikarenakan ada hal unik yang mendorong peneliti melakukan 

penelitian di lapas tersebut. Lapas yang notabene terkenal sebagai penjara 

bagi para kriminal nyatanya di lapas perempuan IIA Semarang justru para 

pelaku kriminal mempunyai prestasi tersendiri di bidang fashion. Terbukti 

dengan digelarnya pertunjukkan fashion show dengan hasil rancangan mereka 

sendiri. Selain itu hasil kerajinan dari para warga binaan dipakai oleh desainer 

ternama Indonesia yaitu Anne Avantie. Ini merupakan hal yang unik dan 

hanya ada di lapas perempuan IIA Semarang. Dengan adanya pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif dari warga binaan tentunya hal itu menjadi mungkin 

untuk terjadi. Allemand, Hill, La Marca-Ghaemmaghami & Martin (2012), 

menjelaskan orang yang memaafkan cenderung lebih tinggi pada pengaruh 

positif, kepuasan terhadap kehidupan, optimisme, dan rendahnya pengaruh 

negatif dan pesimisme. Dari hal unik tersebut peneliti mencoba lebih 

mendalami lagi mengenai fenomena yang ada di lapas tersebut. 

Untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan 

studi awal dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua 

BIMPAS dengan Ibu Dewi. Hasil wawancara tersebut mendapatkan data, di 

Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang terdapat warga binaan kurang lebih 

373 orang, dimana dari total tersebut mencakup berbagai latar belakang tidak 
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kriminalitas yang telah dilakukan. Dari Ibu Dewi juga didapatkan informasi 

bahwa kondisi didalam lapas ada yang menunjukkan bahwa beberapa 

narapidana mampu menunjukan kualitas hidup yang baik namun juga ada 

yang kurang mampu menunjukan kualitas hidupnya dengan baik sehingga 

berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektifnya. Yang menyebabkan dampak 

psikologis sangat dirasakan oleh para narapidana terutama ketika menjalani 

awal masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Seorang narapidana 

akan memaksakan diri untuk tetap bisa bertahan hidup dengan berusaha 

beradaptasi terhadap lingkungan barunya, mencari cara untuk memenuhi 

setiap kebutuhan dasarnya dalam kondisi penuh keterbatasan (Meilina, 2013). 

Narapidana perempuan secara hak dan kewajiban sama dengan 

narapidana laki-laki namun, secara psikologis keadaan narapidana perempuan 

dan laki-laki berbeda, keadaan emosi, dan kesehatan mental narapidana 

perempuan berbeda dengan narapidana laki-laki. Menurut Butterfield (dalam 

Gussak 2009), bahwa narapidana perempuan diyakini lebih rentan mengalami 

mental illness dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Seseorang 

narapidana perempuan mengalami permasalahan psikologis karena mereka 

tidak dapat menerima keadaannya. Status baru yang disandangnya sebagai 

narapidana yang masih mempunyai stigma negatif di masyarakat membuat 

seorang narapidana merasa cemas, terlebih depresi. 

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada 2 orang 

narapidana perempuan dengan kasus narkoba dengan inisial Ibu E dan Mbak 
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I. Kemudian didapatkan informasi mengenai gambaran kehidupan mereka 

dengan status Narapidana. Ibu E merupakan narapidana yang langganan 

keluar masuk lapas, sudah 4 kali Ibu E masuk kedalam lapas. Ibu E 

menceritakan pengalamannya selama didalam lapas. Ibu E mengungkapkan 

alasan mengapa menggunakan narkoba sampai dengan terjun menjadi kurir 

narkoba. Selain itu Ibu E bercerita mengenai perasaan menyesal, sakit hati, 

cemas dan malu kepada keluarganya karena Ibu E masuk kedalam penjara 

lagi. 

Dalam sesi wawancara Ibu E mengutarakan apa yang dirasakan. 

Mbak saya malu sama ibu saya, mungkin saya kualat sama ibu 

saya, bilangnya mau main ke Jakarta, tapi sebenarnya saya 

akan mengantarkan narkoba, eh di Batang kok malah saya di 

grebek. Mungkin karena memang saya tidak mau 

mendengarkan ibu, jadi saya tertangkap lagi. Saya pasrah 

mbak, memang ini sudah takdirnya mungkin. 

 

Ini menunjukkan ada penyesalan dalam diri Ibu E. Namun selain itu 

Ibu E mengungkapkan bahwa dia bersyukur bisa tertangkap untuk kali ini, 

dengan ini Ibu E berharap bisa untuk berhenti menjadi kurir narkoba lagi. Di 

dalam penjara, Ibu E merasakan sudah biasa karena memang sudah sering 

keluar masuk penjara. Didalam bilik penjara berdesak-desakan sudah hal 

biasa dan Ibu E tidak mau ambil pusing tentang itu. Karena memang itu resiko 

yang harus diterimanya. 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Mbak I dan 

informasi yang didapat dari Mbak I, menjelaskan bahwa dirinya menjadi 
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pemakai dan pengedar narkoba karena ada ajakan dari suami dan saudara. 

Selain itu tuntutan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab menjadi 

pengedar narkoba. Mbak I 2 kali keluar masuk penjara, namun untuk kasus 

yang kedua Mbak I dituduh membawa kabur motor suami sirinya. Dan yang 

melaporkan ke polisi juga suami sirinya sendiri sehingga ini membuat Mbak I 

sakit hati kepada suami sirinya, karena menurut penuturan Mbak I itu fitnah 

dan tidak benar karena dia tidak mencuri namun hanya meminjam saja. Dia 

menceritakan bahwa dia ingin sekali membunuh suami sirinya ketika keluar 

dari penjara. 

Ditengah-tengah sesi wawancara tiba-tiba Mbak I mengutarakan 

keinginan untuk membunuh suami sirinya. 

Saya menyesal mbak Emma sudah menjadi kurir narkoba, 

dan saya sangat malu kepada keluarga saya. Saya ingin sekali 

minta maaf kepada mereka tapi keluarga saya sudah tidak 

mau menerima saya lagi. Tapi saya nggak akan pernah minta 

maaf ke darsono sampai kapanpun, karena dia saya masuk 

penjara lagi. Keluar dari penjara akan saya cari darsono 

sampai dapat dan akan saya bunuh dia 

 
Ini menunjukkan belum adanya pemaafan atas kasus yang menimpa 

dirinya. Hal yang sangat menyakiti hatinya perlakuan suami sirinya yang 

melaporkan tindak pidana pencurian terhadap dirinya. Dengan belum adanya 

pemaafan pada dirinya membuat hidup Mbak I selalu dibayang-bayangi 

perasaan dendam dan ingin sekali membalas dendam terhadap suami sirinya. 

Narapidana yang merasa tertekan dan memiliki pikiran-pikiran negatif tentang 
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dirinya dan lingkungan sekitarnya akan memperburuk keadaan dan sulit untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya (Pratama, 2016). 

Didalam lapas narapidana perempuan akan mendapatkan pembinaan. 

Didalam lapas narapidana akan diberikan pembinaan baik pembinaan 

kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian 

terdapat konseling yang diadakan untuk membantu permasalahan 

narapidananya. Dengan demikian konseling tidak terbatas hanya dilingkungan 

sekolah saja namun juga bisa dilaksanakan di lingkup luar sekolah atau salah 

satunya lembaga pemasyarakatan. Peran bimbingan dan konseling dibutuhkan 

dalam menghadapi permasalahan masyarakat yang semakin kompleks 

(Kibtyah, 2015). 

Kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki merupakan 

hak semua konseli baik itu yang berada di lingkup pendidikan formal atau 

non-formal, yang berusia muda ataupun tua, bahkan bagi si kaya ataupun si 

miskin. Konseling komunitas (populasi khusus) merupakan kerangka kerja 

komprehensif yang berlandaskan pada kompetensi multicultural dan 

berorientasi pada keadilan sosial (social justice) (Lewis, et al., 2011). 

Konseling komunitas juga merujuk pada upaya meningkatkan perkembangan 

yang sehat (healthy development) bagi konseli dan komunitasnya. 

Konseling Populasi Khusus merupakan bentuk Proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli (individu atau 

kelompok) yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan 
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menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus sehingga 

konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya 

dan masalahnya. Serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya 

dengan mampu mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan 

yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagian dalam hidupnya. 

Konseling yang diberikan dalam lembaga pemasyarakatan termasuk 

dalam konseling komunitas. Dimana konselor komunitas memiliki tanggung 

jawab khusus untuk membantu klien agar dapat hidup dan bekerja secara 

efektif dalam masyarakat umum. Karena perilaku manusia sangat dipengaruhi 

oleh konteks dimana individu tersebut berada, maka untuk memberikan 

bantuan pada orang-orang yang di kelompok ini, konselor perlu bekerja dalam 

lingkup konseling komunitas. Dalam konseling komunitas dapat 

menggunakan berbagai layanan konseling agar dapat melatih dan membantu 

klien mengembangkan potensi dalam dirinya. 

Konseling di lapas merupakan bentuk bantuan konseling terhadap 

warga binaan yang bertujuan untuk perbaikan sikap dan tingkah laku 

narapidana, baik fisik maupun psikologis sehingga para narapidana mampu 

memahami dan merubah sikap ke arah yang lebih baik. Konseling pada 

dasarnya melibatkan pelaksanaan praktek yang membantu individu, kelompok 

dan organisasi agar berfungsi secara optimal. Individu membutuhkan 

konseling untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, megurangi tekanan dan 

ketidakmampuan, dan menyelesaikan konflik. Reorientasi individu dilakukan 
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oleh semua “helping profession”, yaitu mulai dari konselor hingga pekerja 

sosial (Sun, 2008). 

Bimbingan konseling nyatanya mempunyai peran dalam lembaga 

pemasyarakatan atau lapas. Dimana peran bimbingan konseling memberikan 

bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai 

menjalani masa hukuman. Membantu menyiapkan narapidana agar dapat 

menyesuaikan diri setelah kembali ke masyarakat. Membina narapidana agar 

menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak 

pidana yang pernah dilakukan. Bimbingan Konseling berperan dalam proses 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan atau narapidana yang ada di 

dalam lembaga pemasyarakatan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif narapidana perempuan serta implikasinya terhadap 

bimbingan konseling. Dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kualitatif terkait Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif 

Pada Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan IIA Semarang serta 

Implikasinya Terhadap Bimbingan Konseling. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Narapidana perempuan mengalami perasaan tidak bermakna dalam 

menghadapi hidupnya 

1.2.2 Narapidana perempuan memandang hidupnya tidak bahagia 

 

1.2.3 Narapidana perempuan mendapatkan stigma negatif dari 

masyarakat 

1.2.4 Narapidana perempuan belum mampu memafkan dirinya dan 

orang lain 

1.2.5 Narapidana perempuan merasa putus asa akan masa depan 

 

1.2.6 Narapidana perempuan tidak punya harapan akan karirnya 

 

1.2.7 Narapidana perempuan membutuhkan dukungan dan bantuan dari 

pihak lain 

 
 

1.3 Cakupan Masalah 

 

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, 

maka penelitian ini difokuskan pada Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif 

pada narapidana perempuan dan dipenjara lebih dari satu kali. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.4.1 Bagaimana tahapan Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif pada 

narapidana perempuan di Lapas IIA Semarang? 

1.4.2 Hal-hal apa saja yang mempengaruhi dalam proses Pemaafan dan 

Kesejahteraan Subjektif pada narapidana perempuan di Lapas IIA 

Semarang? 

1.4.3 Siapa saja yang berperan dalam proses Pemaafan dan 

Kesejahteraan Subjektif pada narapidana perempuan di Lapas IIA 

Semarang dan apa peranannya? 

1.4.4 Apa saja manfaat Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif pada 

narapidana perempuan di Lapas IIA Semarang? 

1.4.5 Bagaimana implikasinya terhadap Bimbingan Konseling? 

 

 

1.5 Tujuan 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

 

1.5.1 Menganalisis tahapan Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif pada 

narapidana perempuan di Lapas IIA Semarang 

1.5.2 Menganalisis hal-hal apa saja yang mempengaruhi dalam proses 

Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif pada narapidana 

perempuan di Lapas IIA Semarang 
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1.5.3 Menganalisis siapa saja yang berperan dalam proses Pemaafan dan 

Kesejahteraan Subjektif pada narapidana perempuan di Lapas IIA 

Semarang dan apa peranannya. 

1.5.4 Menganalisis apa saja manfaat Pemaafan dan Kesejahteraan 

Subjektif pada narapidana perempuan di Lapas IIA Semarang. 

1.5.5 Menganalisis bagaimana implikasinya terhadap Bimbingan 

Konseling. 

 
 

1.6 Manfaat 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

 

a) Memberikan gambaran konstruk bahwa pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif narapidana perempuan dibangun dari 

kondisi lingkungan sekitar yang dialami oleh narapidana yang 

memunculkan berbagai respon psikologis dan respon spiritual. 

b) Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang bimbingan konseling di Indonesia Di Lembaga 

Pemasyarakatan. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

 

a) Konselor 

 

Bagi konselor bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan dalam 

bimbingan dan konseling terhadap program layanan di lembaga 

pemasyarakatan khususnya lapas perempuan. 

b) Peneliti Selanjutnya 

 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi bagi penelitian- 

penelitian lain yang berkaitan dengan Pemaafan dan  

Kesejahteraan Subjektif di Lembaga Pemasyarakatan. 
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan 

variabel penelitian sebagai bahan analisis dan perbandingan dalam melakukan 

analisi data-data penelitian. Supaya penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih 

dan kesamaan dari penelitian terdahulu maka dalam hal ini akan disajikan 

kajian pustaka yang digunakan serta penelitian yang relevan yang diambil dari 

berbagai sumber berupa buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang bisa 

dipertanggung jawabkan. 

Berbagai penelitian yang relevan telah dilakukan berkaitan dengan 

Pemaafan dan kesejahteraan subjektif. Penelitian yang dilakukan oleh 

Toussaint & Friedman (2009), menemukan bahwa pengampunan memiliki 

efek paling dramatis bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah 

hubungan yang signifikan. Berfokus secara khusus pada pengampunan orang 

lain, namun penelitian ini telah memeriksa untuk diberikan orang lain, dan 

juga, pengampunan terhadap diri sendiri, keadaan, dan motif yang tak kenal 

ampun. Ini adalah isu penting karena tampaknya pengampunan terhadap diri 

sendiri memiliki hubungan terkuat dengan kesejahteraan dari kelima jenis 

pengampunan yang dinilai. Tampaknya ada hubungan positif antara 

pengampunan, rasa syukur, dan kesejahteraan. Meskipun hubungan antara 
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rasa syukur dan kesejahteraan tampak sangat besar dan lebih konsisten. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan, bahwa orang yang sedang berjuang dalam 

masalah memiliki pemaafan yang lebih dramatis dibandingkan dengan orang 

yang tidak sedang berjuang. Dan pengampunan atau pemaafan memiliki 

hubungan postif dengan kesejahteraan. 

Temuan dari Hill & Allemand (2011) menyatakan “kami memperluas 

penelitian sebelumnya dengan tidak hanya menunjukkan bahwa merasa 

bersyukur dan memaafkan tidak hanya berkorelasi dengan sejumlah 

konstruksi kesejahteraan, namun juga menunjukkan bahwa manfaat bersyukur 

dan memaafkan sangat serupa besarnya di masa dewasa”. Orang yang 

bersyukur dan pemaaf melaporkan adanya pengaruh positif, optimisme, dan 

kepuasan hidup yang lebih positif, namun menurunkan tingkat pengaruh 

negatif dan pesimisme. Selain itu, rasa syukur dan pemaafan berkorelasi 

positif, menunjukkan inti konseptual bersama. Dari pernyataan tersebut 

menjelaskan bahwa bersyukur dan memaafkan besar manfaatnya untuk masa 

dewasa. Pengaruh positif ditunjukkan ketika seseorang mampu bersyukur dan 

memaafkan sehingga tercapai kesejahteraan subjektifnya. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Allemand, Hill, La Marca- 

Ghaemmaghami & Martin (2012), menjelaskan orang yang memaafkan 

cenderung lebih tinggi pada pengaruh positif, kepuasan terhadap kehidupan, 

optimisme, dan rendahnya pengaruh negatif dan pesimisme. Selain itu dalam 

penelitian ini menemukan hubungan positif antara perspektif waktu masa 
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depan dan indikator kesejahteraan subjektif positif dan asosiasi negatif dengan 

indikator kesejahteraan negatif. Pemaafan lebih kuat terkait dengan indikator 

kesejahteraan subjektif positif bagi individu yang menganggap cakrawala 

waktunya terbatas. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemaafan sangat 

penting untuk kesejahteraan subjektif positif bila masa depan dianggap 

terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemaafan terkait dengan indikator 

kesejahteraan subjektif yang membuktikan orang yang mempunyai perspektif 

masa depan cenderung lebih memaafkan untuk mencapai kebahagiaan dan 

kepuasan terhadap kehidupan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Datu (2013), hasil 

menunjukkan bahwa pengampunan diri, pengampunan situasi, dan rasa 

syukur secara signifikan terkait dengan kepuasan hidup dan kebahagiaan 

subyektif dari responden. Rasa syukur dan pengampunan diri secara 

substansial mempengaruhi kepuasan hidup dan kebahagiaan subyektif di luar 

pengaruh faktor usia, jenis kelamin, dan Lima Besar kepribadian. Peningkatan 

kecenderungan inheren untuk bersyukur dan memaafkan diri nampaknya 

mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. 

Kecenderungan untuk mengganti emosi negatif yang diarahkan sendiri 

(misalnya, rasa bersalah, malu) dengan emosi positif tampaknya memainkan 

peran penting dalam mengejar kebahagiaan. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa emosi negatif yang diarahkan ke diri sendiri tidak membawa 

dampak positif atau kebahagiaan dalam kehidupan. Karena ketika seseorang 
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mampu memaafkan dirinya sendiri maka kepuasan hidup dan kebahagiaan 

subjektif akan didapatkan. 

Temuan dari studi yang dilakukan oleh Chan (2013), telah 

menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif individu dapat diprediksi dengan 

tiga orientasi mereka untuk kebahagiaan, menyiratkan bahwa individu lebih 

cenderung mengevaluasi kesejahteraan mereka positif ketika melihat bahwa 

kehidupan yang baik dapat dicapai tidak hanya melalui aktivitas yang 

menyenangkan, atau berarti, atau terlibat (yaitu, kesenangan, makna, atau 

keterlibatan), namun melalui tiga tahapan. Temuan juga menunjukkan bahwa 

kesejahteraan subjektif itu diasosiasikan dengan rasa syukur dan 

pengampunan, menyiratkan bahwa budidaya atau membangun kekuatan 

karakter ini bisa menyebabkan peningkatan kebahagiaan atau kesejahteraan 

subyektif. Dalam penelitian tersebut menjelaskan, bahwa dalam mencapai 

kesejahteraan subjektif, seseorang tidak hanya melihat dari kesenangan 

semata, namun juga harus melalui kesedihan dan kesulitan untuk 

mencapainya. 

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Raudatussalamah dan 

Susanti (2014), subjek penelitian berada pada usia produktif, yakni usia 25-45 

tahun didominasi oleh perempuan dengan status kasus yang paling banyak 

dilakukan adalah kasus narkoba. terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara pemaafan dan kesejahteraan psikologis pada narapidana perempuan di 

Lapas II B Pekanbaru. Semakin tinggi skor pemaafan maka semakin tinggi 
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kesejahteraan subjektif pada narapidana perempuan di Lapas II B Pekanbaru. 

Dilihat dari hasil penelitian tersebut maka dalam kondisi apapun baik ketika 

dalam kesulitan maupun kemudahan dengan memaafkan maka kesejahteraan 

psikologis akan tercapai sehingga kualitas hidup yang baik tetap dapat terjaga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kirmani (2015) menjelaskan bahwa penelitian 

secara konsisten menemukan bahwa pengampunan berhubungan positif 

dengan kualitas hidup, kepuasan hidup, rasa syukur, optimisme, harapan, 

kepercayaan, harga diri dan kepercayaan positif dan pengaruh; dan 

berhubungan negatif dengan tekanan emosional dan keadaan afektif negatif 

seperti depresi, kemarahan, balas dendam, kecemasan, gejala somatik, rasa 

bersalah dan kerentanan. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan 

melaporkan tingkat pengampunan yang lebih tinggi daripada pria. Perempuan 

cenderung mencetak skor lebih tinggi daripada pria dalam tindakan 

pengampunan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan 

mempunyai pemaafan lebih tingi daripada pria dan pemaafan bisa membuat 

seseorang mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. 

 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yalc & Malkoc (2015) 

menjelaskan bahwa dalam kehidupan berhubungan dengan kesejahteraan 

subjektif melalui pengampunan dan harapan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa harapan dan pengampunan sepenuhnya memediasi hubungan antara 

makna dalam kehidupan dan kesejahteraan subjektif. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa meningkatnya makna dalam kehidupan memprediksi 
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pengampunan yang lebih besar yang memprediksi kesejahteraan subjektif 

yang lebih besar. Lebih berarti dalam kehidupan, juga, diperkirakan 

meningkatkan harapan, yang kemudian secara positif mempengaruhi 

kesejahteraan subjektif. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sapmaz, Yıldırım, Topçuoğlu, 

Nalbant& Sızır (2016), menjelaskan bahwa dalam analisis korelasi dan 

regresi, ditemukan adanya hubungan positif antara pengampunan sub dimensi 

situasi dan kesejahteraan subjektif, dan bahwa pengampunan situasi 

memprediksi kesejahteraan subjektif. Memaafkan situasi didefinisikan sebagai 

terjemahan pemikiran negatif tentang kejadian buruk menjadi kejadian positif, 

ketika keadaan menjadi buruk karena alasan yang tidak terkendali dan 

berempati terhadap kejadian buruk dalam kehidupan. Individu mengingat 

kesalahan mereka dengan mengingat masa lalu dan memiliki kecenderungan 

untuk menuduh dan menyesali diri sendiri. Mereka kemudian mungkin 

merasa marah dengan memikirkan berulang-ulang kejadian masa lalu. Hal ini 

secara negatif mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Jika seseorang 

memaafkan kejadian atau situasi masa lalu, kesejahteraan subjektif individu 

meningkat. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang 

yang mengingat kesalahan dimasa lalu memiliki kecenderungan untuk 

menyesali diri dan marah sehingga menyebabkan pengaruh negatif untuk 

kesejahteraan subjektifnya. 
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Batık, Bingöl, Kodaz & 

Hoşoğlu (2017), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengampunan dan tingkat kebahagiaan subjektif mahasiswa tidak berbeda 

menurut jenis kelaminnya. Pengampunan dan kebahagiaan berhubungan 

dengan nilai budaya dan sifat kepribadian, sehingga bisa dikatakan hasil 

penelitian saat ini yang mengungkapkan bahwa tingkat pengampunan dan 

tingkat kebahagiaan subjektif tidak berbeda menurut jenis kelamin yang 

masuk akal. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pemaafan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau gender, namun 

dipengaruhi oleh nilai budaya dan sifat kepribadian. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Azra (2017), menunjukkan 

hasil bahwa dalam proses pemaafan keempat subjek penelitiannya tidak 

terlepas dari membangun kembali hubungan dengan orang tuanya yang sudah 

bercerai. Kesadaran akan peran sebagai anak membuat pemaafan muncul 

karena tidak ada mantan bapak ataupun mantan ibu. Dengan membangun 

kembali hubungan baik dengan orang tuanya yang sudah bercerai maka 

kesejahteraan subjektif dari keempat subjeknya mulai terbentuk dengan 

muncul rasa nyaman, tenang dan bahagia. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ketika menyadari akan peran dirinya sendiri untuk keluarga maupun 

orang lain maka pemaafan mempunyai hubungan yang positif dengan 

kesejahteraan subjektif. 
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk penelitian yang 

dilakukan tentang pemaafan dan kesejahteraan subjektif menunjukkan 

terdapat hubungan yang positif diantara keduanya. Walaupun ada beberapa 

penelitian yang menunjukkan tidak ada korelasi yang jelas antara jenis 

kelamin atau gender dengan tingkat pemaafan seseorang, namun ada 

penelitian dari Kirmani (2015) yang menjelaskan bahwa perempuan 

mempunyai pemaafan lebih tinggi daripada pria dan pemaafan bisa membuat 

seseorang mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Kaitan dengan 

penelitian ini yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah narapidana 

perempuan, sehingga apabila merujuk dari pendapat tersebut maka dapat 

dikatakan narapidana perempuan mempunyai tingkat pemaafan lebih tinggi 

dari narapidana laki-laki. Namun yang pasti penelitian yang dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya menujukkan bahwasannya pemaafan mempunyai 

peran penting dalam mencapai kesejahteraan subjektif seseorang. Dan orang 

yang sedang dalam kondisi apapun baik ketika dalam kesulitan maupun 

kemudahan dengan memaafkan maka kesejahteraan subjektif akan tercapai 

sehingga kualitas hidup yang baik tetap dapat terjaga. Seseorang yang yang 

mengingat kesalahan dimasa lalu memiliki kecenderungan untuk menyesali 

diri dan marah sehingga menyebabkan pengaruh negatif untuk kesejahteraan 

subjektifnya. 
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2.2 Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memaparkan teori yang relevan yang digunakan untuk menganalisi sesuai 

dengan topik penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : Pemaafan dan Kesejahteraan Subjektif. 

2.2.1 Pemaafan 

 

2.2.1.1 Definisi Pemaafan 

 

Nashori (2014) mendefinisikan pemaafan dengan kesediaan untuk 

meninggalkan hal-hal tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan 

interpersonal dengan menumbuhkan dan mengembangkan perasaan, 

pikiran dan hubungan yang lebih positif dengan orang yang telah 

melakukan perbuatan tidak menyenangkan. 

Snyder (dalam Raudatusaalamah & Susanti, 2014) mengemukakan 

definisi pemaafan sebagai penyusunan transgresi yang dialami, dimana 

individu dihadapkan pada transgressor, transgresi, dan sekuel 

daritransgresi, sehingga terjadi transformasi terhadap efek negatif menjadi 

netral atau positif. Sumber transgresi atau objek dari pemaafan bisa diri 

sendiri, orang lain atau situasi dimana pandangan seseorang berada pada 

kendali seseorang atau sesuatu (misalnya penyakit,’takdir’ atau bencana 

alam). 

Memaafkan menurut Gani (2011) adalah proses melepaskan rasa 

nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh pelaku. Perasaan- 
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perasaan sakit akibat perlakuan tidak menyenangkan ini secara perlahan 

dilepaskan melalui suatu proses yang mungkin membutuhkan waktu lama. 

Apabila perasaan sakit ini secara penuh terlepas dari diri, maka keadaan 

tersebut disebut memaafkan. Perilaku memaafkan ini merupakan state of 

mind yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, pemaafan 

adalah proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang telah 

dikonseptualisasikan sebagai proses intrapersonal yang melibatkan 

transformasi afektif-kognitif yang melibatkan orang lain, diri, dan situasi 

sehingga terjadi transformasi terhadap efek negatif menjadi netral atau 

positif. 

 
 

2.2.1.2 Dimensi Pemaafan 

 

Beumeister, Exline dan Sommer (dalam Worthington, 1998) 

menggambarkan dua dimensi dari pemaafan yaitu : 

a. Dimensi Intrapersonal (Intrapsychic State) 

 

Dimensi ini melibatkan aspek emosi dan kognisi dari 

pemaafan. Intrapsychic state adalah individu mulai memaafkan 

dan ketika sudah sepenuhnya memaafkan individu tidak lagi 

merasa marah atau dendam namun tidak mengungkapkan 

pemaafan. Dimensi ini disebut juga dengan pemaafan sepihak, 

sebab prosesnya hanya dilakukan oleh pihak korban yang 
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mencoba berdamai dengan emosinya sendiri, dan kebanyakan 

pemaafan ini terjadi dengan orang asing, atau dengan mereka 

yang tidak diinginkan untuk bisa melanjutkan hubungan lagi. 

Baik pelaku ataupun orang lain mengira korban masih 

memendam sakit dan membiarkan pelaku selalu merasa 

bersalah dan tampak seperti manipulasi dari rasa dendam 

korban. Namun pada situasi berbeda, dimensi ini seperti 

sebuah kesalahpahaman bahwa korban sangat menginginkan 

pemaafan tersebut terjadi. 

b. Dimensi Interpersonal (Interpersonal Act) 

 

Interpersonal act hanya memfokuskan pada satu 

perilaku yang mengekspresikan pemaafan. Perilaku tersebut 

seperti mengucapkan kata “Saya memafkan dirimu”. Dimensi 

ini melibatkan aspek sosial dari pemaafan. Ini adalah langkah 

awal atau permulaan bagi korban untuk mengembalikan 

hubungan seperti kondisi sebelum terjadi pelanggaran oleh 

pelaku. Tujuan korban melakukan pemaafan interpersonal ini 

adalah agar pelaku tidak selalu merasa bersalah dan dengan 

harapan agar pelaku tidak lagi berusaha mencari cara berbaikan 

dengan korban. 

Beumeister, Exline, dan Sommer (dalam Worthington, 

1998) mengemukakan bahwa pemaafan terbaik adalah dimana 
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individu memaafkan secara intrapersonal dan interpersonal. 

Hal ini dapat diartikan bahwa proses dari pemaafan tersebut 

telah menggunakan aspek emosi, kognisi dan sosial. Dengan 

adanya dua dimensi tersebut dalam pemaafan, maka pemaafan 

yang terjadi bisa disebut dengan pemaafan total atau 

menyeluruh dengan melibatkan perasaan, pikiran, dan diikuti 

dengan tindakan atau perkataan “Saya memaafkan dirimu”. 

Pemaafan total yang melibatkan perasaan (emosi), 

pikiran (kognisi), dan tindakan atau perkataan (interpersonal) 

ini, menurut Nashori (2014) adalah dimensi dari pemaafan itu 

sendiri. Berikut penjelasan Nashori (2014) mengenai tiga 

dimensi pemaafan tersebut. 

a. Dimensi Emosi Pemaafan 

 

Dimensi emosi pemaafan berkaitan dengan perasaan 

orang-orang yang menjadi korban terhadap orang-orang yang 

menjadi pelaku. Pada dimensi ini dengan merunut pendapat 

para ahli, Nashori (2014) mengambil kesimpulan untuk 

indikator dimensi emosi pemaafan adalah sebagai berikut. 

a) Meninggalkan perasaan marah, sakit hati, benci. 

 

b) Tetap mampu mengontrol emosi saat diperlakukan tidak 

menyenangkan oleh orang lain. 

c) Merasa iba dan kasih sayang terhadap pelaku. 
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d) Merasa nyaman ketika berinteraksi dengan pelaku. 

 

b. Dimensi Kognisi Pemaafan 

 

Dimensi kognisi pemaafan berkaitan pemikiran 

seseorang atas peristiwa yang tidak menyenangkan yang 

dialaminya. Pada dimensi ini dengan merunut pendapat para 

ahli, Nashori (2014) mengambil kesimpulan untuk indikator 

dimensi kognisi pemaafan adalah sebagai berikut. 

a) Memiliki penjelasan nalar terhadap sikap orang lain 

yang menyakiti mereka. 

b) Meninggalkan penilaian negatif terhadap orang lain ketika 

hubungannya dengan orang lain tidak sebagaimana 

diharapkan. 

c) Memiliki pandangan yang berimbang terhadap pelaku. 

 

c. Dimensi Interpersonal Pemaafan 

 

Dimensi interpersonal pemaafan berkaitan dengan 

dorongan dan perilaku antar pribadi seseorang untuk memberi 

pemaafan terhadap orang lain. Pada dimensi ini dengan 

merunut pendapat para ahli, Nashori (2014) mengambil 

kesimpulan untuk indikator dimensi kognisi pemaafan adalah 

sebagai berikut. 

a) Meninggalkan perilaku atau perkataan yang 

menyakitkan terhadap pelaku. 
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b) Meninggalkan perilaku acuh tak acuh. 

 

c) Meninggalkan keinginan balas dendam. 

 

d) Meninggalkan perilaku menghindar. 

 

e) Meningkatkan upaya konsiliasi/rekonsiliasi hubungan. 

 

f) Motivasi kebaikan atau kemurahan hati. 

 

g) Musyawarah dengan pihak yang pernah jadi pelaku 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

dua dimensi pemaafan yaitu, pemaafan intrapersonal atau 

intrapsychic state dan pemaafan interpersonal atau 

interpersonal act. Kemudian dikatakan bahwa dengan 

melibatkan dua dimensi sekaligus dalam pemaafan maka 

pemaafan tersebut merupakan pemaafan terbaik atau pemafaan 

dengan tingkat tertinggi. Sedangkan menurut Nashori (2014) 

pemaafan sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu: dimensi emosi 

pemaafan, dimensi kognisi pemaafan, dan dimensi 

interpersonal pemaafan. Selanjutnya peneliti akan 

menggunakan dimensi yang dikemukakan Nashori sebagai alat 

ukur penelitian ini. 
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2.2.1.3 Hal-Hal yang Mempengaruhi Pemaafan 

 

McCullough, Rachal, Sandage, Everett, Wortington, Brown, 

dan Hight (dalam Nashori, 2014) secara teoritis, pemaafan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang terbagi dalam empat kategori. Keempat 

kategori tersebut berada dalam satu kontinum, yaitu dari faktor yang 

paling mempengaruhi pemaafan sampai dengan faktor yang 

pengaruhnya tidak begitu besar. Keempat kategori faktor tersebut, 

yaitu: 

a. Faktor sosial-kognitif 

 

Pemaafan dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan individu 

terhadap peristiwa menyakitkan yang dialami dan terhadap 

pelakunya. 

b. Karakteristik peristiwa yang menyakitkan 

 

Persepsi terhadap tingkat keparahan dari peristiwa yang 

menyakitkan dan konsekuensinya akan mempengaruhi 

pemaafan individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

boleh menggambarkan bahwa semakin parah peristiwa 

menyakitkan yang dialami, maka semakin sulit individu untuk 

memaafkan. 

c. Kualitas hubungan interpersonal 

 

Dalam situasi menyakitkan, kualitas hubungan interpersonal 

adalah salah satu faktor penting dalam menentukan pemaafan. 
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Hal ini dikarenakan pemaafan dapat dipahami sebagai 

perubahan motivasi ke arah hubungan yang lebih konstruktif 

setelah peristiwa menyakitkan terjadi, sehingga hubungan antar 

individu dengan pelaku merupakan faktor penting. 

d. Karakteristik kepribadian 

 

Dari kontinum faktor yang mempengaruhi pemaafan, 

menghipotesa bahwa karakteristik kepribadian merupakan 

faktor penentu pemaafan yang paling jauh dalam rentang 

kontinum tersebut. 

Sedangkan Wardhati dan Faturochman (2006) menjelaskan beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap pemberian maaf yang mereka kutip dari 

pendapat beberapa ahli, yaitu: 

a. Empati 

 

Melaui empati terhadap pelaku, seseorang dapat memahami 

perasaan pelaku merasa bersalah dan tertekan akibat perilaku yang 

menyakitkan. Empati juga menjelaskan variabel sosial psikologis 

yang mempengaruhi pemberian maaf yaitu permintaan maaf 

(apologies) dari pelaku. 

b. Atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya 

 

Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu. 

Artinya, bahwa setiap perilaku itu ada penyebabnya dan penilain 
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dapat mengubah perilaku individu (termasuk pemaafan) di masa 

mendatang. 

c. Tingkat kelukaan 

 

Beberapa orang menyangkal sakit hati yang mereka rasakan 

untuk mengakuinya sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. 

Mereka merasa takut mengakui sakit hatinya karena dapat 

mengakibatkan mereka membenci orang yang sangat dicintainya, 

meskipun melukai. Sehingga mereka pun menggunakan berbagai cara 

untuk menyangkal rasa sakit hati mereka. Ketika hal ini terjadi, maka 

pemaafan tidak bisa atau sulit terwujudkan. 

d. Karakteristik kepribadian 

 

Ciri kepribadian tertentu seperti ekstravert menggambarkan 

beberapa karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan ekspresi, dan 

asertif. Karakter yang hangat, kooperatif, tidak mementingkan diri, 

menyenangkan, jujur, dermawan, sopan dan fleksibel juga cenderung 

menjadi empatik dan bersahabat. Karakter lain yang diduga berperan 

adalah cerdas, analitis, imajinatif, kreatif, bersahaja, dan sopan. 

e. Kualitas hubungan 

 

Ada empat alasan mengapa kualitas hubungan berpengaruh 

terhadap perilaku pemaafan dalam hubungan interpersonal. Pertama, 

pasangan yang mau memaafkan pada dasarnya mempunyai motivasi 

yang tinggi untuk menjaga hubungan. Kedua, dalam hubungan yang 
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erat ada orientasi jangka panjang dalam menilai hubungan antara 

mereka. Ketiga, dalam kualitas hubungan yang tinggi kepentingan 

satu orang dan kepentingan pasanganya menyatu. Keempat, kualitas 

hubungan mempunyai orientasi kolektivitas yang menginginkan 

pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang memberikan 

keuntungan di antara mereka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor- 

faktor pemaafan antara lain: faktor sosial-kognitif, karakteristik 

peristiwa yang menyakitkan, kualitas hubungan interpersonal, 

karakteristik kepribadian, atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya 

dan empati. 

 
 

2.2.1.4 Tahapan Pemaafan 

 

Enright (2001) mengungkapkan tahap-tahap proses pemaafan, 

antaralain: 

a. Menyadari kemarahan 

 

Menyadari bahwa saat individu marah bisa saja sangat 

menyakitkan, namun pemaafan bukan berarti berpura-pura 

bahwa sesuatu tidak terjadi atau bersembunyi dari perasaan 

sakit. Individu menderita karena merasa disakiti dan individu 

harus jujur kepada dirinya sendiri dan mengakui bahwa 

individu sedang menderita atau merasa sakit. 
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b. Memutuskan untuk memaafkan 

 

Pemaafan membutuhkan pengambilan keputusan dan 

komitmen. Karena pengambilan keputusan ini merupakan 

bagian yang penting dalam proses ini, maka Enright 

membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: melupakan atau 

meninggalkan masa lalu, berusaha untuk melihat masa depan, 

dan memilih untuk pemaafan. 

c. Berusaha untuk pemaafan 

 

Memutuskan untuk pemaafan tidaklah cukup. Individu harus 

mengambil langkah yang konkrit untuk mebuat keputusan itu 

menjadi nyata. 

d. Menemukan dan melepaskan diri dari penjara emosi 

 

Saat individu menolak untuk pemaafan maka kepahitan, 

kebencian, dan kemarahan seperti empat tembok sel penjara 

dan pemaafan merupakan kunci yang dapat membuka pintunya 

dan mengeluarkan individu dari sel tersebut. 

Smedes dalam (Wardhati & Faturochman, 2006) menjelaskan proses 

memaafkan adalah proses yang berjalan perlahan dan memerlukan waktu. 

Empat tahap pemberian maaf, yaitu: 

a. Membalut sakit hati 

 

Sakit hati kepada seseorang yang menyakiti akan 

berpengaruh pada kebahagiaan dan ketentraman, maka dari itu 



39 
 

 

 

 

 

 

harus segera dibalut dan diobati demi kebahagian individu 

yang tersakiti. 

b. Meredakan kebencian 

 

Kebencian sesungguhnya melukai si pembenci sendiri 

melebihi orang yang dibenci. Kebencian tidak bisa mengubah 

apapun menjadi lebih baik bahkan kebencian akan membuat 

banyak hal menjadi lebih buruk. Dengan berusaha memahami 

alasan orang lain menyakiti dan instropeksi sehingga ia dapat 

menerima perlakuan yang menyakitkan maka akan berkurang 

atau hilanglah kebencian itu. 

c. Upaya penyembuhan diri 

 

Pemberi maaf sejati tidak berpura-pura bahwa mereka tidak 

menderita dan tidak berpura-pura bahwa orang yang bersalah 

tidak begitu penting, karena memaafkan adalah melepaskan 

orang yang menyakiti serta berdamai dengan diri sendiri dan 

orang lain. 

d. Berjalan bersama 

 

Bagi dua orang yang bejalan bersama setelah bermusuhan 

memerlukan ketulusan. Oleh sebab itu, perlu adanya janji tidak 

menyakiti lagi dari pelaku dan adanya kepercayaan dari korban 

sendiri. 
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2.2.2 Kesejahteraan Subjektif 

 

2.2.2.1 Definisi Kesejahteraan Subjektif 

 

Studi yang meneliti mengenai penyebab, prediktor dan akibat 

dari kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup dikaitkan dengan 

kesejahteraan subjektif. kesejahteraan subjektif merupakan suatu aspek 

yang penting dalam mengembangkan sebuah kualitas hidup yang 

positif. Kebahagiaan dalam kesejahteraan subjektif berkaitan dengan 

tingkatan emosi dan bagaimana individu memahami dunia dan dirinya 

sendiri. Sedangkan mengenai kepuasan dalam hidup merupakan 

pemahaman yang lebih luas mengenai penerimaan kehidupan individu 

(Compton, 2005). Faktor lain dalam memahami mengenai 

kesejahteraan subjektif adalah ketika individu sedikit mengalami 

pengalaman atau kejadian neurotis. kesejahteraan subjektif dapat 

dilihat ketika individu mengungkapkan perasaan bahwa mereka 

bahagia atau senang, menunjukkan kepuasan dalam hidup dan ketika 

individu memiliki pengalaman neurotisme yang rendah. 

Kesejahteraan subjektif merupakan persepsi seseorang 

terhadap pengalaman hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan 

afeksi terhadap hidup dan merepresentasikan dalam kesejahteraan 

psikologis (Compton, 2005). Menurut beberapa ahli psikologi 

kesejahteraan subjektif merupakan suatu istilah ilmiah untuk  

happiness (kebahagiaan). 
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Para peneliti berpendapat bahwa karena kesejahteraan subjektif 

merupakan sebuah fenomena yang subjektif sehingga dalam 

pengukurannya pun harus dilakukan dengan subjective reports. 

Compton (2005) menjelaskan bahwa dalam studi mengenai 

kesejahteraan subjektif, individu yang memiliki kebahagiaan dan 

kepuasan hidup yang tinggi akan secara langsung ditunjukkan kedalam 

perilaku dimana individu tersebut akan terlihat lebih bahagia dan lebih 

puas. Walaupun terdapat banyak kritik mengenai pengukuran 

kesejahteraan subjektif, namun pengukuran yang masih diterima 

adalah dengan report langsung dari individu tersebut terkait dengan 

kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. 

Berdasarkan beberapa pengertian kesejahteraan subjektif yang 

dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan subjektif 

merupakan persepsi individu terkait dengan pengalaman kehidupannya 

yang menyangkut dua komponen yakni komponen kognitif yang 

berkaitan dengan kepuasan hidup dan komponen afektif yang  

berkaitan dengan kebahagiaan dan dicirikan dengan tingginya tingkat 

kepuasan terhadap hidup, tingginya tingkat emosi positif dan 

rendahnya tingkat emosi negatif. 
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2.2.2.2 Komponen Kesejahteraan Subjektif 

 

Menurut Diener & Oishi (2005) terdapat dua komponen dasar 

kesejahteraan subjektif yaitu kepuasan hidup (life satisfaction) sebagai 

komponen kognitif dankebahagiaan (happiness) sebagai komponen 

afektif. 

a. Komponen kognitif (kepuasan hidup) 

 

Kepuasan didalam hidup termasuk dalam komponen kognitif 

karena keduanya didasarkan pada keyakinan tentang kehidupan 

seseorang. Evaluasi kognitif dilakukan saat seseorang memberikan 

evaluasi secara sadar dan menilai kepuasan mereka terhadap 

kehidupan secara keseluruhan atau penilaian evaluatif mengenai 

aspek-aspek khusus dalam kehidupan, seperti kepuasan kerja, minat, 

dan hubungan (Diener & Oishi, 2005). Kepuasan hidup merupakan 

penilaian individu terhadap kualitas kehidupannya secara menyeluruh. 

Seorang individu yang dapat menerima diri dan lingkungan secara 

positif akan merasa puas dengan hidupnya (Hurlock, 2009). 

b. Komponen Afektif (Kebahagiaan) 

 

Komponen afektif dalam kesejahteraan subjektif yang 

dimaksud adalah reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam 

hidup yang meliputi emosi (afek) yang menyenangkan dan emosi 

(afek) yang tidak menyenangkan. 
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c. Afek positif 

 

Afek positif atau emosi yang menyenangkan merupakan  

bagian dari kesejahteraan subjektif yang dialami individu sebagai 

reaksi yang muncul pada diri individu karena hidupnya  berjalan 

sesuai dengan apa yang diinginkan. (Diener & Oishi, 2005). Menurut 

Seligman (2005), emosi positif dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok, yaitu emosi positif akan masa lalu, masa sekarang dan 

masa depan. Emosi positif masa depan meliputi optimisme, harapan, 

keyakinan dan kepercayaan. Emosi positif masa sekarang mencakup 

kegembiraan, ketenangan, keriangan, semangat yang meluap-luap, 

dan flow. Emosi positif tentang masa lalu adalah kepuasan, kelegaan, 

kesuksesan, kebanggaan dan kedamaian. 

d. Afek negatif 

 

Afek negatif termasuk suasana hati dan emosi yang tidak 

menyenangkan yang muncul sebagai reaksi negatif dari kejadian yang 

dialami oleh individu dalam hidup mereka, kesehatan serta 

lingkungan mereka (Diener & Oishi, 2005). Emosi negatif yang 

paling umum dirasakan adalah kesedihan, kemarahan, kecemasan, 

kekhawatiran, stres, frustrasi, rasa malu dan bersalah serta iri hati. 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

kesejahteraan subjektif merupakan persepsi dari individu tersebut terkait 

dengan pengalaman yangterjadi didalam kehidupannya yang menyangkut 
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dua komponen yakni komponen kognitif yang berkaitan dengan kepuasan 

hidup dan komponen afektif yang berkaitan dengan kebahagiaan individu 

tersebut. 

 
 

2.2.2.3 Prediktor Kesejahteraan Subjektif 

 

Terdapat enam hal yang dapat dijadikan sebagai prediktor terbaik 

dalam mengetahui kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup (Diener, Suh, 

Lucas & Smith, 1999). 

a. Harga diri positif 

 

Harga diri yang tinggi akan menyebabkan seseorang memiliki 

kendali yang baik terhadap rasa marah, mempunyai hubungan 

yang intim dan baik dengan orang lain, dan kapasitas produktif 

dalam pekerjaan. Hal ini akan membantu individu untuk 

mengembangkan kemampuan dalam hubungan interpersonal yang 

baik serta menciptakan kepribadian yang sehat. 

b. Kontrol diri 

 

Kontrol diri diartikan sebagai keyakinan individu bahwa ia 

akan mampu berperilaku dengan cara yang tepat ketika 

menghadapi suatu peristiwa. Kontrol diri melibatkan proses 

pengambilan keputusan, mampu mengerti, memahami serta 

mengatasi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil serta 

mencari pemaknaan atas peristiwa tersebut. 
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c. Ekstraversi 

 

Individu dengan kepribadian ekstrovert akan tertarik pada hal- 

hal yang terjadi di luar dirinya, seperti lingkungan fisik dan 

sosialnya. Penelitian Diener, Suh, Lucas & Smith, (1999) 

mendapatkan bahwa kepribadian ekstavert secara signifikan akan 

memprediksi terjadinya kesejahteraan individual. Orang-orang 

dengan kepribadian ekstrovert biasanya memiliki teman dan relasi 

sosial yang lebih banyak, merekapun memiliki sensitivitas yang 

lebih besar mengenai penghargaan positif pada orang lain. 

d. Optimis 

 

Secara umum, orang yang optimis mengenai masa depan 

merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupannya. Individu 

yang mengevaluasi dirinya dengan cara yang positif, akan 

memiliki kontrol yang baik terhadap hidupnya sehingga individu 

memiliki impian dan harapan yang positif tentang masa depan. 

Scheneider (dalam Compton, 2005) menyatakan bahwa 

kesejahteraan subjektif akan tercipta bila sikap optimis yang 

dimiliki oleh individu bersifat realistis. 

e. Relasi sosial yang positif 

 

Relasi sosial yang positif akan tercipta bila adanya dukungan 

sosial dan keintiman emosional. Hubungan yang didalamnya 

terdapat dukungan dan keintiman akan membuat individu mampu 
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mengembangkan harga diri, meminimalkan masalah-masalah 

psikologis, kemampuan pemecahan masalah yang adaptif, dan 

membuat individu menjadi sehat secara fisik. 

f. Memiliki arti dan tujuan dalam hidup 

 

Dalam beberapa kajian, arti dan tujuan hidup sering dikaitkan 

dengan konsep religiusitas. Penelitian menyebutkan bahwa 

terdapat korelasi positif antara konsep religiusitas dengan 

kesejahteraan subjektif dimana individu yang memiliki 

kepercayaan religi yang besar akan memiliki kesejahteraan 

kesejahteraan subjektif yang besar pula. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kesejahteraan subjektif dapat diprediksi dengan beberapa faktor 

diantaranya adalah harga diripositif, kontrol diri, ekstraversi, relasi sosial 

yang positif serta memiliki arti dan tujuan hidup. 

 
 

2.2.2.4 Proses Pencapaian Kesejahteraan Subjektif atau Kebahagiaan 

Terdapat enam komponen yang menentukan berhasil atau tidaknya 

seseorang dalam mencapai kehidupan yang bermakna dan bahagia 

(Bastaman, 2007). Keenam komponen tersebut adalah: 

 

a. Pemahaman diri (self insight), yakni meningkatnya 

kesadaran seseorang atas buruknya kondisi pada saat ini dan 
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keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi 

yang lebih baik. 

b. Makna hidup (the meaning of life) merupakan nilai-nilai 

penting dan sangat berarti bagi kehidupan pribadi seseorang. 

Nilai ini berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi 

dan sebagai pengarah kegiatan-kegiatannya. 

c. Pengubahan sikap (changing attitude), yakni pengubahan 

seseorang dari yang semula bersikap negatif dan tidak tepat 

menjadi mampu bersikap positif dan lebih tepat dalam 

menghadapi masalah, kondisi hidup, dan perubahan yang 

tidak terelakkan. 

d. Keterikatan diri (self commitment), merupakan komitmen 

seseorang terhadap makna hidup yang ditemukan dan tujuan 

hidup yang ditetapkan. 

e. Kegiatan terarah (directed activities), merupakan upaya- 

upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja berupa 

pengembangan potensi-potensi pribadi yang positif serta 

pemanfaatan relasi antar pribadi untuk menunjang 

tercapainya makna dan tujuan hidup. 

f. Dukungan sosial (social support), yakni kehadiran seseorang 

atau sejumlah orang yang akrab, dapat dipercaya, dan selalu 

bersedia memberikan bantuan pada saat-saat dibutuhkan. 
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Gambar 2.1 

 
Proses Pencapaian kesejahteraan subjektif atau Kebahagiaan (sumber: Bastaman, 2007) 

 

 

Peristiwa tragis yang dialami (the tragic event) akan menimbulkan 

kesadaran diri (self insight) seseorang untuk mengubah kondisi  hidup 

yang tidak bermakna (the meaningless life) menjadi kondisi diri yang 

lebih baik. Biasanya kesadaran ini muncul karena berbagai sebab. 

Misalnya, karena perenungan diri, konsultasi dengan para ahli, mendapat 

pandangan dari seseorang, hasil do’a dan ibadah, belajar dari pengalaman 

orang lain, atau mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang mampu 
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mengubah sikapnya selama ini. Bersamaan dengan itu disadari pula 

adanya nilai-nilai yang berharga atau hal-hal yang sangat penting dalam 

hidup (the meaning of life) yang kemudian ditetapkan sebagai tujuan 

hidup (the purpose of life). Hal-hal yang dianggap berharga dan penting 

itu mungkin saja berupa nilai-nilai kreatif (creative values) misalnya 

bekerja dan berkarya, nilai-nilai penghayatan (experiental values) seperti 

menghayati keindahan, keimanan, keyakinan, kebenaran, dan cinta kasih, 

nilai-nilai bersikap (attitudinal values) yakni menentukan sikap yang tepat 

dalam menghadapi penderitaan dan pengalaman tragis yang tak dapat 

dielakkan lagi. 

Atas dasar pemahaman diri dan penemuan makna hidup ini timbul 

perubahan sikap (changing attitude) dalam menghadapi masalah, yaknni 

dari kecenderungan berontak (fighting), melarikan diri (flighting) atau 

serba bingung dan tak berdaya (freezing) berubah menjadi kesediaan 

untuk lebih berani dan realistis menghadapinya (facing). Setelah itu 

biasanya semangat hidup dan gairah kerja meningkat, kemudian secara 

sadar melakukan keikatan diri (self commitment) untuk melakukan 

berbagai kegiatan nyata yang lebih terarah (directed activities) guna 

memenuhi makna hidup yang ditemukan dan tujuan yang telah ditetapkan 

(fulfilling meaning and purpose of life). Kegiatan-kegiatan ini biasanya 

berupa pengembangan bakat, kemampuan, ketrampilan, dan berbagai 

potensi positif lainnya yang sebelumnya terabaikan. Apabila pada 
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akhirnya tahap ini berhasil dilalui, dapat dipastikan akan menimbulkan 

perubahan kondisi hidup yang lebih baik dan mengembangkan 

penghayatan hidup bermakna (the meaningful life) dengan kebahagiaan 

(happiness) sebagai hasil sampingannya. 

 
 

2.2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif 

 

Diener (2009) menjelaskan mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan subjektif, yakni sebagai berikut: 

a. Faktor Genetik 

 

Level afek, negatif maupun positif, kembar identik dan hidup 

terpisah lebih mirip satu sama lain daripada kembar fraternal yang 

dibesarkan bersama. Hasil yang diperoleh memang belum dapat 

dipastikan apakah ini murni dari dampak gen yang diwariskan atau 

lebih kepada pengaruh lingkungan keluarga, namun walaupun 

dipengaruhi oleh lingkungan, gen mampu mengarahkan individu 

untuk memilih lingkungan dan perilaku yang tepat baginya. 

b. Faktor Kepribadian 

 

Lykken dan Tellegen (dalam Diener, 2009) menyatakan bahwa 

kecenderungan tempramen memberikan sumbangan sebanyak 50% 

pada kebahagiaan. Sifat kepribadian tertentu (misalnya ekstrovet) 

juga lebih banyak mengalami afek positif dibandingkan sifat 

kepribadian yang lain (misalnya neuroticsm). 
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c. Faktor Demografis 

 

a) Pendapatan 

 

Larson (dalam Diener, 2009) mengatakan bahwa terdapat 

banyak bukti yang menyatakan hubungan positif antara 

pendapatan dan kesejahteraan subjektif dalam suatu negara, namun 

pendapatan hanya mempengaruhi pada tingkat yang lebih rendah 

ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi. 

b) Status pernikahan dan keluarga 

 

Andrews dan Withey (dalam Diener, 2009) mengatakan bahwa 

individu yang menikah memiliki kesejahteraan subjektif lebih 

besar dibandingkan individu yang tidak menikah. Perempuan yang 

menikah memang memiliki tingkat stres yang lebih besar 

dibandingkan yang belum menikah, namun mereka cenderung 

lebih puas dengan kehidupan yang dijalani (Glen dalam Diener, 

2009). 

c) Usia dan jenis kelamin 

 

Tidak ada hubungan yang konsisten antara usia dengan 

kesejahteraan subjektif, namun terdapat kecenderungan bahwa 

kepuasan hidup akan semakin menurun seiring bertambahnya usia 

(Diener & Ryan, 2008). 

Perbedaan jenis kelamin tidak pernah memiliki korelasi yang 

kuat. Perempuan memang lebih banyak menunjukkan afek negatif, 
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namun juga terlihat lebih banyak mengalami kesenangan (Diener, 

2009). Selain itu, hanya ditemukan sedikit perbedaan pada 

kebahagiaan secara umum antara laki-laki dan perempuan 

(Goodstein, dkk. dalam Diener, 2009). 

d) Ras 

 

Andrews dan Withey (dalam Diener, 2009) menyatakan bahwa 

di negara Amerika, kulit hitam biasanya ditemukan memiliki 

kesejahteraan subjektif yang lebih rendah dibandingkan kulit putih 

meskipun hal itu tidak berlaku secara universal. Penelitian ini tidak 

bersifat universal karena tidak mengontrol beberapa faktor lain 

seperti pendidikan, pernikahan, pendapatan, status pernikahan, dan 

urbanisasi. 

e) Pendidikan 

 

Menurut Palmore (dalam Diener, 2009) faktor pendidikan tidak 

memiliki pengaruh yang kuat. Toseland dan Rasch (dalam Diener, 

2009) menambahkan bahwa beberapa studi menemukan bahwa 

meskipun faktor-faktor lain telah dikontrol, tetapi tetap saja tidak 

ada pengaruh yang signifikan mengenai pendidikan dan 

kesejahteraan subjektif. 
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f) Pekerjaan 

 

Individu yang tidak memiliki pekerjaan merupakan individu 

yang masuk dalam kategorisasi tidak bahagia (Campbell, dkk. 

dalam Diener, 2009). 

g) Agama 

 

Secara luas, iman, tradisionalisme, dan pentingnya agama 

berhubungan dengan kesejahteraan subjektif (Cameron, dkk. 

dalam Diener, 2009). Diener & Ryan (2008) menambahkan bahwa 

hubungan positif ini dikarenakan arti dan tujuan hidup, serta 

berasal dari pendukung organisasi keagamaan. 

d. Perilaku dan Hasil 

 

a) Kontak sosial 

 

Rhodes (dalam Diener, 2009) menyatakan bahwa banyak 

penelitian yang menemukan hubungan antara kepuasan dengan 

teman dan pengukuran subjektif lainnya seperti kesendirian 

terhadap kesejahteraan subjektif. Mancini dan Orthner (dalam 

Diener, 2009) menambahkan bahwa kontak sosial yang dimaksud 

adalah kontak sosial dengan saudara dan bukan sanak saudara, 

namun bagaimana mekanisme kontak sosial tersebut saat ini masih 

menjadi bahan penelitian. 

b) Aktivitas dan kejadian hidup 
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Aktivitas yang dimaksud mengacu kepada perilaku dan 

kejadian hidup mengacu kepada hasil. Diener (2009) menjelaskan 

bahwa kejadian hidup mempunyai hubungan yang konsisten 

dengan kesejahteraan subjektif. Kejadian hidup yang baik maupun 

buruk adalah dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri 

dalam kehidupan individu, dan kejadian hidup positif berhubungan 

dengan afek positif sedangkan kejadian hidup negatif berhubungan 

dengan afek negatif (Reich dan Zautra dalam Diener, 2009). 

Tidak semua aktivitas merupakan faktor yang baik bagi kesejahteraan 

subjektif (Kozma dan Stones dalam Diener, 2009). Hubungan antar 

keduanya tergantung kepada kepribadian individu. Selain itu, konsep 

aktivitas ini juga biasanya dicampur dengan kontak sosial, hobi,  

partisipasi dalam organisasi, dan aktivitas fisik (Diener, 2009). 

 
 

2.2.3 Implikasi Layanan Bimbingan Konseling 

 

2.2.3.1 Sasaran Layanan BK Populasi Khusus 

 

Penjelasan terhadap populasi sasaran layanan BK terangkum dalam 

sepuluh kelompok dengan menggunakan kerangkan kerja konseling 

“RESPECTFUL” (Lewis, et al. 2010). Model kerangka kerja ini merupakan 

model konseling yang mencoba menyatukan berbagai macam populasi khusus 

di lapangan menjadi beberapa kelompok yang mudah untuk dipelajari dan 
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dipahami menggunakan pendekatan multibudaya dan perbedaan budaya. 

Berikut penjelasan dari kesepuluh kelompok tersebut : 

1. Religious/Spiritual Identity 

 

Konsep yang pertama dari kerangka RESPECTFUL adalah 

“Religious/Spiritual Identity”. Agama/spiritualitas pada umumnya mengacu 

pada kepercayaan seseorang terhadap realitas yang melampaui sifat fisik dan 

memberi individu makna "luar biasa" tentang kehidupan secara umum dan 

pengalaman manusia secara khusus (Kelly, 1995; dalam Lewis, et al. 2010). 

Agama merupakan bagian yang vital dalam kehidupan individu. Secara kodrat 

tidak ada individu yang tidak beragama dan tidak meyakini adanya Tuhan. 

Sekuat dan sekeras apapun individu menolak adanya Tuhan, tetapi saat 

dihadapkan pada keadaan yang sangat buruk, maka agama dan Tuhan adalah 

tempat terakhir mereka berserah. Oleh karena itu, penting bagi konselor 

menilai dampak dari faktor ini dalam perkembangan psikologis klien di awal 

proses konseling. 

Identitas religius / spiritual memiliki peranan yang amat penting 

karena faktor spiritual memainkan peran penting dalam cara mereka 

membangun pengalaman hidup yang berarti, menafsirkan kesulitan pribadi 

yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan mengatasi situasi yang penuh 

tekanan. Adanya kepercayaan yang berbeda dengan orang lain ataupun 

kelompok lain, maka besar kemungkinanya untuk terjadi pergesekan 

kepercayaan. Populasi dengan mayoritas kepercayaan yang sama sangat 
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memungkinkan memberikan steriotip, diskriminasi dan penindasan pada 

populasi kepercayaan minoritas. Bentuk-bentuk penolakan ini dapat 

berdampak pada kesejahteraan psikologis (psychological wellbeing). 

Mempertimbangkan hal tersebut, maka konselor perlu memberikan 

layanan secara preventif dan kuratif. Layanan-layanan yang diberikan tidak 

hanya pada korban atau kaum-kaum minoritas saja, tetapi juga pada khalayan 

umum (kaum mayoritas) bahwa kesetaraan hidup bersosial (social justice) 

adalah hak segala makluk hidup. Oleh kerena itu, sangat penting bagi  

konselor untuk meluangkan waktu untuk mempertimbangkan bagaimana 

identitas dan keyakinan religius / spiritual mereka dapat berdampak positif 

atau negatif pada pekerjaan yang mereka lakukan dengan klien yang 

merangkul perspektif yang berbeda. 

2. Economic Class Background 

 

Konseli dengan perbedaan tingkat ekonomi merupakan populasi yang 

perlu mendapatkan penanganan secara khusus oleh konselor. Tingkatan 

ekonomi memiliki peranan yang penting dalam membentuk kesehatan psikis 

(psychological healt) dan kesejahteraan personal (personal well-being). 

Seorang konselor perlu memberikan layanan secara khusus kepada konseli 

yang berada pada tingkat ekonomi rendah. Permasalahan yang berbeda 

dengan tingkat perkembangan psikis yang berbeda tentu memerlukan 

penanganan yang berbeda jika dibandingkan dengan konseli yang secara 

tingkat ekonomi tercukupi. Penelitian yang dilakukan oleh Ivey el al. (2002) 
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menjelaskan bahwa konselor memiliki kecenderungan untuk menunjukkan 

sikap, pikiran dan prasangka negatif tentang konseli yang datang dari kelas 

ekonomi yang berbeda. Hal ini tentu sangat disayangkan, konselor seharusnya 

menunjukkan sikap penerimaan positif (unconditional positive regard) karena 

hal itu adalah kunci berjalannya konseling yang terapiutik. 

3. Sexual Identity 

 

Indentitas seksual (sexual identity) merujuk pada konsep personal 

gender (Lewis, et al., 2010), gender mengacu secara khusus pada perasaan 

subyektif individu tentang apa artinya menjadi pria atau wanita. Identitas 

gender seseorang jelas dipengaruhi oleh konteks budaya / etnis tertentu dalam 

memainkan peran sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tidak 

berlebihan jika dalam pupulasi tertentu identitas gender ini menjadi masalah. 

Perbedaan cara pandang budaya dalam menilai peran, fungsi dan tugas dari 

gender akan berdampak pada perlakukan individu-individu dalam populasi 

yang bersikap menyimpang (misalnya di Indonesia). 

Identitas seksual seseorang juga dipengaruhi oleh orientasi seksual 

seseorang. Ada sejumlah cara untuk mengkonseptualisasikan dimensi 

identitas seksual seseorang ini. Umumnya, orientasi seksual mencakup konsep 

seperti biseksualitas, heteroseksualitas, dan homoseksualitas. Biseksualitas 

mengacu pada individu yang menunjukkan ketertarikan seksual pada pria dan 

wanita. Heteroseksualitas, sebaliknya, berhubungan dengan individu yang 

minat seksualnya diarahkan pada orang-orang dari lawan jenis. Cara ketiga 
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untuk melihat dimensi identitas seksual seseorang ini melibatkan konsep 

homoseksualitas, yang merupakan istilah yang telah digunakan untuk 

mengidentifikasi individu yang orientasi seksualnya melibatkan orang-orang 

dari jenis kelamin yang sama. Mengingat stereotip negatif yang secara historis 

dikaitkan dengan istilah homoseksualitas, istilah seperti gay, dan lesbian 

dianggap lebih dapat diterima dan hormat dalam menggambarkan dimensi 

identitas seksual seseorang (D'Andrea & Daniels, 2001). 

Etika dalam praktik konseling idealnya memberikan pengakuan, rasa 

hormat dan penerimaan identitas seksual unik klien secara penuh. Namun, 

mengingat pandangan dan reaksi yang sangat negatif kepada populasi feminis 

dan gay / lesbian / biseksual di negara kita, konselor harus bekerja melampaui 

batasan pengaturan konseling individual jika mereka ingin memberikan 

layanan secara prima pada sebagian besar orang yang menunjukkan identitas 

keragaman seksual. Dengan adanya sikap dan keyakinan antifeminis dan 

heteroseks yang ada di masyarakat kita, konselor harus menilai bagaimana 

kepercayaan dan bias pribadi mereka tentang identitas seksual dapat 

berdampak negatif terhadap pekerjaan yang mereka lakukan dan tentu saja 

akan berdampak pada karir mereka di masa depan. 

4. Psychological Maturity 

 

Individu dengan tingkat kematangan psikologis (psychological 

maturity) yang berbeda adalah populasi sasaran yang perlu diberikan layanan 

secara khusus oleh konselor. Jika dalam proses layanan konseling biasa 
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konselor menghadapi konseli dengan tingkat identitas yang sama (spiritual, 

etnik, and identitas seksual) dan karakteristik demograpis (usia, gender, dan 

kelas ekonomi), maka akan berbeda jika konseli tersebut memiliki tingkat 

kematangan yang berbeda dibandingkan dengan konselor. Proses asesmen 

yang tepat akan mampu meningkatkan tingkat keseseuaian intervensi kepada 

konseli. 

Kematangan Pribadi (Maturity) adalah kemampuan untuk 

mengendalikan diri (self-control) dan tidak mudah terpancing oleh reaksi yang 

provokatif, seperti mengendalikan emosi (rasa marah, frustrasi dll), mampu 

berespon secara kalem dalam situasi frustrasi, mampu mengelola stress secara 

efketif, mengendalikan emosi negatif dan bertindak secara konstruktif untuk 

mencari penyelesaiannya. 

5. Ethnic/Racial Identity 

 

Ada banyak aspek budaya yang dimiliki manusia, seperti bahasa, 

kebiasaan, nilai-nilai, keyakinan, spiritualitas, peran jenis kelamin, riwayat 

sosial politik, dan sebagainya, mungkin memiliki dampak dalam konseling. 

Ada beberapa cara bahwa budaya sangat penting dalam konseling. Pertama, 

konseling terjadi dalam konteks budaya, dalam kantor, sekolah, perguruan 

tinggi, atau organisasi lainnya, dan, di luar ini, dalam komunitas yang lebih 

besar atau masyarakat. Jika klien harus mencari treatmen dalam lingkungan 

budaya yang asing , dia mungkin bahkan enggan untuk memulai konseling. 

Kedua, seperti secara singkat telah disebutkan sebelumnya, penilaian yang 
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tepat terhadap masalah klien harus mempertimbangkan budaya klien. Ketiga, 

konseling sendiri berbasis budaya. Konseling seperti yang telah secara 

tradisional diajarkan di sebagian besar negara berbahasa Inggris 

dikembangkan dari pengaruh sejarah dan sosial yang paling relevan dengan 

klien kulit putih, rambut lurus, berbadan sehat, muda. Ada banyak 

kebudayaan yang tidak memiliki kata untuk konseling dan cara orang 

biasanya mencari bantuan dalam budaya mereka mungkin tidak menemui 

konselor. Akhirnya, budaya itu sendiri mungkin menjadi fokus konseling. 

Ketika klien akan melalui transisi budaya, ketika ada perbedaan budaya 

mengganggu hubungan yang erat, ketika klien telah menjadi korban rasisme 

budaya, seksisme, homofobia, ablism, atau usia, ketika budaya pribadi klien 

sangat berbeda dari masyarakat sekitarnya yang rentan, maka budaya itu 

sendiri dapat menjadi pusat dari proses konseling. 

a. ETNIS 

 

McGoldrick, Pearce, dan Giordano (1982) menjelaskan etnis sebagai 

rasa kebersamaan yang lebih dari ras, agama, nasional, atau asal geografis. 

Proses sadar dan bawah sadar berkontribusi terhadap rasa identitas dan 

kontinuitas sejarah. Cara lain untuk melihat etnisitas adalah sebagai nenek 

moyang dirasakan yang sama, baik nyata atau fiktif (Shibutani & Kwan, 

1965). Dalam hal ini ada beberapa kelompok etnis yang luas dalam Amerika 

Serikat: penduduk asli Amerika, Afrika Amerika, Latin dan Latinas, Asia 

Amerika, dan Amerika Eropa. Beberapa di antaranya kelompok etnis mungkin 
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memiliki orang-orang dari berbagai ras dikelompokkan dalam diri mereka, 

misalnya, Latin. Apa yang menonjol di Amerika Serikat adalah bahwa 

anggota kelompok ini dianggap oleh orang lain sebagai memiliki nenek 

moyang yang sama bahkan meskipun ada banyak keragaman budaya dalam 

masing-masing kelompok. 

b. RAS 

 

"Ras membagi manusia dalam kategori yang nampak dalam jiwa kita" 

(Jones, 1997, hal. 339). Definisi umum cenderung untuk memasukkan fisik 

atau pengelompokan genetik dan didasarkan pada biologis. Penelitian saat ini, 

bagaimanapun, menunjukkan bahwa ada keragaman lebih sering dalam 

kelompok ras daripada antara kelompok ras. Istilah sebenarnya memiliki lebih 

dari konotasi sosial yang ditetapkan. Hal ini digunakan secara terbatas dalam 

buku ini, terutama ketika aspek-aspek sosial dari kelompok tersebut yang 

menjadi fokus diskusi. 

c. KELOMPOK MINORITAS 

 

Corey, Corey, dan Callanan (1988) mendefinisikan kelompok 

minoritas sebagai orang yang telah didiskriminasi atau mengalami perlakuan 

yang tidak sama. Semua kelompok etnis yang disebutkan di atas adalah 

kelompok minoritas dalam Amerika Serikat, kecuali beberapa sub kelompok 

Amerika Eropa yang secara historis telah diberikan kekuatan politik, sosial, 

dan ekonomi yang membedakan terhadap orang lain. Menggunakan definisi 

ini kelompok minoritas juga termasuk wanita, kaum gay dan lesbian, orang 
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tua, dan orang-orang cacat karena semua kelompok-kelompok ini juga telah 

mengalami perlakuan yang tidak sama dalam sejarah bangsa ini. 

Sebuah pandangan yang luas dari perbedaan budaya dalam konseling 

dan membantu profesi lainnya termasuk kebutuhan untuk menjadi sadar dan 

belajar tentang banyak kelompok budaya minoritas tertentu yang mungkin 

berbeda dari konselor dalam berbagai cara, tidak terbatas pada etnis, jenis 

kelamin, orientasi atau identitas seksual, usia, atau cacat. 

Identitas etnis adalah individu – individu yang mempunyai banyak 

identitas yang berkaitan dengan peranan-peranan khusus. Salah satu indentitas 

tersebut berhubungan dengan latar belakang etnik mereka yang dianggap 

sebagai inti dari mereka. Identitas etnis merupakan suatu ciri khas yang 

dimiliki oleh sekelompok orang yang dianggap sebagai inti dari diri mereka. 

Perbedaan psikologis yang luar biasa ada di antara orang-orang yang 

berasal dari kelompok etnis/ras yang sama. Variasi psikologis semacam ini 

sering disebut sebagai perbedaan "dalam kelompok". Mengingat variasi dalam 

kelompok yang terutama dimanifestasikan di antara orang-orang dari 

kelompok etnis / ras yang sama, sangat penting agar konselor 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menilai secara akurat perbedaan penting ini dan menanggapinya dengan cara 

yang efektif dan terhormat dalam memahami kehadiran mereka. Juga sangat 

penting bagi praktisi kesehatan mental untuk memahami bagaimana 

pengalaman etnis/rasialnya mempengaruhi perkembangan mereka, cara 
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mereka membangun makna dunia, dan jenis bias yang telah mereka dapatkan 

terhadap orang lain dalam proses mereka dalam pergaulan mereka. Sebagai 

contoh temuan terbaru dari Sensus A.S. menggarisbawahi perubahan 

transformasional yang terjadi pada susunan etnis/ras Amerika Serikat. 

Temuan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dengan cepat berubah 

menjadi negara di mana sebagian besar penghuninya akan berasal dari bahasa 

non-kulit putih, non-barat Eropa, latar belakang non-Inggris (D'Andrea & 

Heckman, 2008). 

Para Praktisi baik konselor dan para ahli terapis semakin menyadari 

bahwa tidak mungkin bekerja secara efektif atau etis dalam konteks 

masyarakat yang majemuk tanpa adanya kesadaran akan berbagai isu yang 

terkait dengan keragaman manusia dan pengembangan identitas kelompok 

ras/etnis. Karena banyak faktor stres yang dialami oleh orang-orang dari 

berbagai kelompok etnis / ras yang sering dirasakan diantaranya mengalami 

berbagai bentuk stereotip, diskriminasi, dan rasisme yang ditemui dalam 

berbagai bentuk dalam masyarakat kontemporer, konselor semakin 

diharapkan untuk melakukan konseling diluar jam kerja atau di luar sekolah 

tepatnya di masyarakat agar dapat membantu masyarakat yang mengalami 

berbagai konflik ataupun masalah yang berhubungan dengan etnis atau ras.. 

Konselor didorong untuk melakukan dan mempromosikan perubahan ekologi 

yang dirancang untuk memberantas racun sosial berbasis lingkungan. 
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6. Chronological/Developmental Challenges 

 

Perubahan perkembangan terkait usia mewakili apa yang disebut 

sebagai "tantangan perkembangan" yang dihadapi individu pada berbagai titik 

di sepanjang rentang kehidupan. Praktisi kesehatan mental akrab dengan 

banyak tantangan perkembangan ini, karena mereka mewakili karakteristik 

yang umumnya terkait dengan masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. 

Perubahan spesifik yang dapat diperkirakan perkembangan individu dari masa 

kanak-kanak sampai dewasa meliputi pertumbuhan fisik (misalnya perubahan 

tubuh dan urutan perkembangan keterampilan motorik), munculnya berbagai 

kompetensi kognitif (misalnya, perkembangan persepsi, bahasa, 

pembelajaran, memori, dan jenis lainnya keterampilan berpikir), dan 

manifestasi berbagai keterampilan psikologis (misalnya, kemampuan untuk 

mengelola emosi seseorang dan kemampuan untuk melakukan hubungan 

interpersonal yang lebih efektif) yang terjadi seiring berjalannya waktu. 

Peneliti pengembangan manusia telah sangat membantu konselor 

menyempurnakan pemikiran mereka mengenai tantangan unik yang dihadapi 

individu pada berbagai titik di sepanjang rentang kehidupan. Bagi Konselor, 

pengetahuan ini memungkinkan praktisi untuk bekerja lebih efektif dengan 

orang-orang yang menghadapi tantangan perkembangan yang sulit dalam 

kehidupan mereka dengan menerapkan strategi intervensi yang sesuai dengan 

usia dalam konseling. Hal ini juga memungkinkan konselor untuk mengingat 

tantangan yang mungkin mereka hadapi saat ada perbedaan kronologis yang 
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signifikan antara diri mereka dan klien mereka. Menguraikan hal ini lebih 

jauh, D'Andrea dan Daniels (1997) mengemukakan bahwa banyak konselor 

cenderung menghadapi tantangan besar dalam hal mendapatkan tingkat 

kepercayaan, penghargaan, dan validasi profesional yang tinggi saat bekerja 

dengan beberapa klien yang mungkin jauh lebih tua. daripada mereka. 

Banyak kemajuan telah dicapai dalam hal mendapatkan pemahaman 

yang lebih besar tentang jenis intervensi konseling yang dianggap tepat saat 

bekerja dengan klien dari berbagai usia dalam pengaturan konseling individu 

dan konseling kelompok. Terlepas dari pemahaman lanjutan yang telah terjadi 

di bidang ini, jelas bahwa banyak anak muda dan orang dewasa yang lebih tua 

mengalami berbagai jenis tekanan lingkungan (misalnya, pelecehan dan 

pengabaian anak, serangan fisik, dan kurangnya sumber daya keuangan untuk 

mendapatkan kebutuhan dasar di antara banyak orang dewasa yang lebih tua) 

yang membahayakan kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi jutaan anak- 

anak, remaja, dan orang lanjut usia di masyarakat. Adapun konseling yang 

dapat dilakukan bisa secara individual atau kelompok , dan layanan konseling 

yang dilakukan bersifat perbaikan untuk mewakili tanggapan yang tidak 

memadai terhadap jenis hambatan lingkungan yang dihadapi oleh banyak 

anak muda dan orang dewasa dalam kehidupan mereka, strategi intervensi 

lainnya diperlukan untuk memberi dampak positif pada kehidupan sejumlah 

besar orang yang mengalami berbagai bentuk usia- terkait, kondisi berbasis 

lingkungan yang tidak adil, tidak dihargai, dan menindas. 
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Model konseling masyarakat menggambarkan banyak layanan dan 

program yang sengaja dirancang untuk mempromosikan perubahan ekologis 

positif yang secara khusus ditujukan untuk membantu kesehatan, 

kesejahteraan, dan martabat semua orang dari segala usia secara keseluruhan 

dan khususnya anak-anak, remaja, dan orang tua yang rentan terhadap 

sejumlah masalah kesehatan mental akibat menjadi sasaran jenis stresor 

lingkungan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. 

7. Trauma and Other Threats to One’s Well-Being 

 

Istilah gejala trauma mengacu pada kesulitan perilaku, kognitif, fisik, 

dan / atau emosional yang berhubungan langsung dengan pengalaman 

traumatis. Ini biasanya sesuai dengan gejala PTSD, tetapi juga mencakup 

gejala depresi, kegelisahan, atau perilaku depresi lainnya, termasuk cedera 

diri, penyalahgunaan zat, gangguan kepercayaan interpersonal, dan 

ketidakstabilan afektif. Anak-anak dengan gejala trauma mungkin mengalami 

perubahan besar dalam cara mereka melihat diri mereka sendiri, dunia, dan / 

atau orang lain sebagai akibat keterpaparan mereka terhadap satu atau lebih 

peristiwa traumatis. 

Banyak anak-anak mengalami kejadian yang menegangkan saat 

mereka tumbuh dewasa. Mereka dihadapkan pada situasi yang menyakitkan, 

seperti perceraian orang tua atau kematian orang tua yang dicintai, yang 

mungkin sulit dan menimbulkan tekanan pada berbagai tingkat. 
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Fitur yang membedakan peristiwa traumatis meliputi: kejadian 

mendadak atau tak terduga; sifat mengejutkan dari peristiwa semacam itu; 

kematian atau ancaman terhadap kehidupan atau integritas jasmani; dan 

perasaan subyektif dari teror, horor, atau ketidakberdayaan yang mendalam 

(American Psychiatric Association [APA], 2000, hal 463). Beberapa contoh 

termasuk pelecehan fisik atau seksual anak; menyaksikan atau menjadi korban 

langsung kekerasan dalam negeri, masyarakat, atau sekolah; kendaraan 

bermotor berat dan kecelakaan lainnya; Penyakit yang berpotensi mengancam 

jiwa, seperti kanker, luka bakar, atau transplantasi organ; bencana alam dan 

buatan manusia; kematian mendadak dari orang tua, saudara kandung, atau 

rekan kerja; dan kondisi krisis saat mengalami perang, terorisme, atau kondisi 

pengungsi. dampak dari stresor yang sama mungkin sangat bervariasi mulai 

dari anak ke anak tergantung pada ketahanan masing-masing anak, 

mekanisme penanganan yang dipelajari, dan sumber eksternal dukungan fisik, 

emosional, dan sosial. Dan pengalaman trauma tidak hanya bergantung pada 

paparan kejadian traumatis tetapi juga tanggapan individu terhadap kejadian 

itu. 

Gejala trauma terbagi menjadi beberapa kategori umum:trauma 

afektif, perilaku, kognitif, kompleks PTSD, dan gejala trauma psikobiologis. 

Dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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• Gejala Trauma Afektif 

 

Gejala trauma afektif yang umum termasuk ketakutan, depresi, 

kemarahan, dan disregulasi afektif (yaitu, perubahan mood yang sering terjadi 

dan kesulitan untuk menoleransi keadaan afektif negatif). Ketakutan adalah 

reaksi naluriah dan terpelajar terhadap situasi yang menakutkan. Anak-anak 

mungkin mengalami perasaan depresi setelah trauma, yang mungkin timbul 

sebagai tanggapan atas hilangnya kepercayaan yang tiba-tiba terhadap orang 

lain dan dunia (misal ;hilangnya kepolosan, kepercayaan, atau harapan di 

masa depan). Banyak anak yang mengalami trauma mengalami kerugian yang 

lebih konkret; Misalnya, anak yang tertembak atau tertabrak mobil bisa 

sementara atau selamanya mengalami kehilangan fungsi atau kerusakan 

bentuk bagian tubuh. Kemarahan dapat berakibat dari kesadaran anak bahwa 

peristiwa traumatis itu tidak adil, yaitu bahwa dia tidak melakukan sesuatu 

yang cukup buruk untuk "pantas" trauma. Anak-anak lain, terutama mereka 

yang mengalami penganiayaan fisik atau intimidasi, dapat mengalami 

kemarahan saat mereka mengamati perilaku pengasuh atau orang lain yang 

mengatasi secara tidak tepat dengan kesulitan atau frustrasi. Anak-anak yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mengembangkan "ikatan 

traumatis". 
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• Gejala Trauma Perilaku 

 

Dalam usaha untuk menghindari perasaan menyakitkan, anak-anak dapat 

mengembangkan perilaku yang, walaupun dimaksudkan untuk melindungi 

mereka dari rasa sakit, dapat menyebabkan lebih banyak kesulitan. 

Penghindaran pengingat trauma merupakan ciri khas PTSD. Untuk 

menghindari perasaan negatif yang berlebihan, anak-anak mungkin mencoba 

menghindari pikiran, orang, tempat, atau situasi yang mengingatkan mereka 

akan pengalaman traumatis mereka. banyak anak yang mengalami trauma 

mengalami kemarahan yang diwujudkan melalui perilaku oposisi, agresif, 

atau destruktif. Anak-anak yang mengalami trauma juga berisiko lebih besar 

untuk penyalahgunaan zat, yang dapat digunakan sebagai strategi untuk 

menghindari pengingat trauma, cara mengatasi citra diri yang negatif, atau 

mungkin timbul sebagai akibat dari bergaul dengan anak-anak bermasalah 

lainnya. Cedera diri, seperti pemotongan, pembakaran, atau bentuk mutilasi 

diri lainnya, dan perilaku bunuh diri juga terkait dengan trauma masa kecil. 

Beberapa remaja yang memiliki rasa sakit diri menggambarkan ini sebagai 

metode untuk membalikkan rasa kebas yang mereka rasakan. Anak yang 

berperilaku menyakiti diri sendiri adalah sebagai ungkapan dan alat untuk 

mengatasi kecemasan pada dirinya. 
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• Gejala Trauma Kognitif 

 

Trauma masa kecil juga bisa mendistorsi kognisi anak-anak (pikiran) 

tentang diri mereka sendiri, pelaku trauma, orang lain, kontrak sosial, dan 

dunia. Setelah peristiwa traumatis, anak-anak biasanya akan mencari 

penjelasan mengapa sesuatu yang begitu mengerikan telah terjadi pada 

mereka atau orang yang mereka cintai. Jika tidak ada penjelasan rasional, 

anak-anak dapat mengembangkan keyakinan irasional tentang sebab-akibat 

untuk mendapatkan rasa kontrol atau prediktabilitas. Keyakinan irasional yang 

paling umum melibatkan anak-anak menyalahkan diri mereka sendiri, baik 

dengan bertanggung jawab atas kejadian itu sendiri. Sebagai alternatif, 

meskipun tidak menyalahkan diri mereka sendiri secara langsung untuk 

kejadian traumatis, anak-anak mungkin akan percaya bahwa mereka buruk, 

memalukan, atau kurang dalam hal yang "membenarkan" hal buruk yang 

terjadi pada mereka (misalnya, "Pasti ada yang salah dengan saya untuk ini 

telah terjadi pada saya "). Distorsi kognitif lainnya dapat berkembang dalam 

kaitannya dengan orang lain (yaitu, bukan perusak). Anak-anak dapat 

menggeneralisasi pengalaman pengkhianatan mereka oleh seseorang sehingga 

tidak ada orang yang dapat dipercaya. 

• "PTSD Kompleks" 

 

Dalam menghadapi peristiwa kehidupan traumatis yang berulang-ulang 

atau yang sedang berlangsung, beberapa anak (terutama remaja) dapat 
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mengalami kesulitan yang meluas di banyak wilayah penting, termasuk 

peraturan afektif, hubungan antar pribadi, harga diri dan self-efficacy, fungsi 

akademik dan kejuruan, dan pemeliharaan keamanan pribadi Anak-anak 

semacam itu mungkin hadir dengan konstelasi masalah yang mencakup 

ketidakstabilan suasana hati yang parah atau mudah tersinggung, hubungan 

yang sangat bertentangan dan sulitnya mempertahankan pertemanan, harga 

diri yang rendah dan kurangnya kepercayaan interpersonal, kesulitan 

akademis (nilai buruk, kebiasan, putus sekolah atau terlibat dalam perilaku 

bermasalah di lingkungan sekolah), dan perilaku merugikan diri sendiri 

(termasuk penyalahgunaan zat). Konstelasi kesulitan ini terkadang disebut 

sebagai PTSD yang kompleks. 

• Dampak Psikobiologis Trauma 

 

Otak dan tubuh anak terlibat secara integral dalam pengembangan dan 

manifestasi emosi, proses kognitif, dan perilaku. Penting untuk dipahami 

bahwa segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan seseorang 

terkait dengan beberapa aktivitas otak, namun bersifat sementara atau tidak 

penting. Dengan demikian tidak mengherankan bila kejadian trauma 

berpotensi mengubah fungsi otak. Bila perubahan fungsi otak ini 

dipertahankan dalam waktu lama (dalam beberapa kasus lama setelah 

peristiwa traumatis telah berakhir), mereka mungkin berkontribusi pada 

pemeliharaan banyak gejala trauma yang dijelaskan sebelumnya. Dalam 



72 
 

 

 

 

 

 

beberapa kasus, perubahan fungsional kronis ini juga dapat menyebabkan 

perubahan struktural di otak. 

Trauma masa kecil, dan PTSD pada khususnya, terkait dengan perubahan 

kronis pada area fisiologi ini; Artinya, anak-anak yang mengalami trauma 

mungkin memiliki denyut nadi dan tekanan darah yang tinggi, tekanan fisik 

yang lebih besar, dan hipervigilance. Perubahan lain dalam fungsi dan struktur 

otak telah didokumentasikan pada anak-anak yang mengalami trauma, 

terutama mereka yang pernah mengalami trauma interpersonal seperti 

penganiayaan anak atau kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, dalam 

sebuah penelitian, anak-anak yang memiliki riwayat pelecehan seksual, 

pelecehan fisik, atau keterpaparan terhadap kekerasan dalam rumah tangga 

ditemukan memiliki volume intrakranial yang lebih kecil (ukuran otak), IQ 

rendah, nilai lebih rendah, kolosi korpus yang lebih kecil (bagian dari otak 

yang menghubungkan hemisfer kanan dan kiri), dan nilai disosiasi yang lebih 

tinggi daripada anak-anak yang tidak memiliki sejarah trauma semacam itu. 

Selanjutnya, tingkat keparahan perubahan ini berkorelasi dengan lamanya 

waktu penganiayaan telah terjadi (DeBellis et al., 1999). 

8. Family Background and History 

 

Diversifikasi budaya yang cepat di Amerika Serikat mencakup 

semakin banyak keluarga yang sangat berbeda dengan gagasan tradisional 

tentang "keluarga" yang oleh banyak konselor secara historis digunakan 

sebagai standar untuk menentukan "kehidupan keluarga yang normal" dan 
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"fungsi keluarga yang sehat.” berbagai jenis keluarga (misalnya, keluarga 

orang tua tunggal, keluarga campuran, keluarga besar, dan keluarga dipimpin 

oleh gay dan orang tua lesbian) bahwa praktisi kesehatan mental semakin 

temui dalam pekerjaan mereka menantang mereka untuk menilai kembali 

konsep tradisional diadakan dari keluarga inti yang telah biasanya digunakan 

sebagai standar yang semua jenis lain dari keluarga telah dibandingkan. 

Pada abad ke-21, konselor ditekan untuk (a) memahami kekuatan unik 

yang klien berasal dari sistem keluarga yang beragam dan (b) menerapkan 

intervensi yang sengaja dirancang untuk membantu perkembangan yang sehat 

dari unit-unit keluarga. Selain belajar tentang kekuatan pribadi yang puncak- 

individu yang terlibat berasal dari sistem keluarga yang beragam, praktisi 

kesehatan mental didorong untuk menilai asumsi dan bias tentang kehidupan 

keluarga mereka sendiri. Jika dibiarkan teruji, bias-bias ini dan asumsi dapat 

berdampak buruk terhadap proses membantu yang melibatkan klien yang 

datang dari sistem keluarga yang beragam. 

9. Unique Physical Characteristics 

 

Kerangka konseling RESPECTFUL menekankan pentingnya menjadi 

peka terhadap cara-cara di mana masyarakat kita menggambarkan kata “ideal” 

dari kecantikan fisik yang berdampak negatif terhadap perkembangan 

psikologis banyak individu yang mempunyai karakteristik fisik mungkin tidak 

sesuai dengan pandangan sempit akan kecantikan tersebut yang dipupuk oleh 

budaya kita yang dominan. Ketika bekerja dengan klien yang menjadikan 
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karakteristik fisik menjadi sumber stres pribadi dan ketidakpuasan, penting 

bagi konselor untuk mempertimbangkan bagaimana mitos kecantikan fisik 

yang ideal dapat menyebabkan banyak anak-anak untuk menginternalisasi 

pandangan negatif dan stereotip tentang diri mereka sendiri. Hal ini juga 

penting bagi praktisi kesehatan mental untuk mempertimbangkan bagaimana 

mitos ini dapat menyebabkan mereka untuk membuat penilaian yang tidak 

akurat dan salah tafsir dari kekuatan musiman klien. 

Ketika konselor bekerja dengan perempuan dan laki-laki yang 

perkembangan psikologis secara negatif dipengaruhi oleh beberapa aspek sifat 

fisik mereka yang unik, praktisi harus mampu untuk membantu mereka dalam 

memahami cara dimana sosialisasi gender yang memberikan kontribusi untuk 

berpikir irasional tentang perasaan mereka sendiri dari dalam diri. Konselor 

harus sangat sensitif dan mengetahui tentang isu-isu yang berkaitan dengan 

cacat fisik ketika bekerja dengan orang-orang yang mengalami berbagai jenis 

tantangan fisik dalam kehidupan mereka. termasuk mengetahui hambatan 

mereka akan lingkungan dan berkompromi dengan kemampuan orang yang 

cacat fisik untuk menyadari potensi pribadi mereka dan rasa untuk maju. 

Untuk mengatasi semua pertimbangan ini, praktisi konseling perlu untuk 

mengoperasikan dari model helping yang komprehensif, seperti kerangka 

konseling komunitas yang disajikan. 

10. Location of Residence and Language Differences 
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Lokasi tempat tinggal seseorang mengacu pada wilayah geografis dan 

pengaturan di mana seseorang berada. D'Andrea dan Daniels (2001) dalam 

Lesis et al., (2010) mengidentifikasi lima wilayah geografis utama di  

Amerika Serikat: daerah timur laut, tenggara, barat tengah, barat daya, dan 

barat laut. Daerah-daerah geografis dibedakan oleh jenis orang yang tinggal di 

sana dan berbeda dalam hal pola iklim, medan, dan tingkat jenis pekerjaan 

dan industri yang tersedia untuk pekerja yang tinggal di lokasi tersebut. 

Ketika praktisi kesehatan mental bekerja dengan orang dari wilayah 

geografis yang berbeda mereka sendiri (termasuk pengaturan pedesaan, 

perkotaan, dan pinggiran kota), penting untuk merefleksikan stereotip dan 

bias, mereka mungkin telah berkembang dari orang sekitar dan pada lokasi 

tersebut. Hal ini sangat penting ketika bekerja dengan orang-orang yang 

menggunakan dialek yang berbeda atau bahasa dalam interaksi berinteraksi 

atau interpersonal. Seperti halnya dengan komponen lain dari model konseling 

RESPECTFUL, semacam ini penilaian diri sangat penting karena bias teruji 

tentang klien dari lokasi yang berbeda yang menggunakan variasi gaya 

linguistiknya mungkin secara tidak sadar menyebabkan hasil yang tidak 

produktif dan bahkan negatif di proses konseling. 

 
 

2.3 Kerangka Berpikir 

 

Bagi perempuan menjadi narapidana merupakan suatu kondisi yang 

buruk dan dianggap bukan sekedar hukuman duniawi tetapi juga hukuman 
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Tuhan. Tidak semua narapidana perempuan mampu menerima kondisi berada 

di penjara, karena seperti diketahui penjara dapat menjadi sumber stress bagi 

penghuninya. Ketidakmampuan menerima kondisi tersebut dapat disebabkan 

adanya perasaan bersalah dan penyesalan, takut dipandang rendah, sehingga 

ada perasaan malu, perasaan tertindas, penerimaan terhadap vonis, perpisahan 

dengan keluarga dan lain-lain (Raudatussalamah & susanti, 2014). 

Menurut Frankl (dalam Raudatussalamah & susanti, 2014) 

menyatakan bahwa dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana 

dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (meaningless) 

yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan, dan putus asa. 

Berbagai keterbatasan ini membuat ketidaknyaman sehingga berpengaruh 

terhadap kesejahteraan subjektif perempuan yang menjadi narapidana. 

Kesejahteraan subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap pengalaman 

hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidup dan 

merepresentasikan dalam kesejahteraan psikologis (Compton, 2005). 

Tidak semua narapidana perempuan mampu menerima kondisi berada 

di penjara, karena seperti diketahui penjara dapat menjadi sumber stress bagi 

penghuninya. Ketidakmampuan menerima kondisi tersebut dapat disebabkan 

adanya perasaan bersalah dan penyesalan, takut dipandang rendah, sehingga 

ada perasaan malu, perasaan tertindas, penerimaan terhadap vonis, perpisahan 

dengan keluarga dan lain-lain. Perasaan-perasaan tersebut dapat menyebabkan 

seseorang menyelahkan diri sendiri dan juga menilai dirinya rendah Seseorang 
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yang tidak mampu memaafkan menjadi lebih beresiko terhadap kesehatan. 

Namun dengan seseorang mampu memaafkan maka menurunkan anxiety dan 

depresi, serta bermanfaat bagi kesehatan fisik. Memaafkan juga bermanfaat 

sebagai mekanisme penyembuhan dan resiliensi terhadap trauma. 

Rasa syukur dan pengampunan diri secara substansial mempengaruhi 

kepuasan hidup dan kebahagiaan subyektif. Jadi seseorang yang mampu 

memaafkan akan mempengaruhi kepuasan hidupnya. Ketika seseorang 

mampu memaafkan maka akan memunculkan harga diri positif, kontrol diri, 

ekstraversi, optimis, relasi sosial yang positif, memiliki arti dan tujuan dalam 

hidup. Dampak positif dari pengampunan diri terhadap kebahagiaan subjektif 

dan kepuasan hidup akan menyiratkan bahwa mengubah perasaan negatif 

yang diarahkan pada diri sendiri secara positif akan sangat bermanfaat bagi 

kesejahteraan subjektif. 

Atas dasar pemahaman diri dan penemuan makna hidup ini timbul 

perubahan sikap dalam menghadapi masalah, yakni dari kecenderungan 

berontak, melarikan diri atau serba bingung dan tak berdaya berubah menjadi 

kesediaan untuk lebih berani dan realistis menghadapinya. Setelah itu 

biasanya semangat hidup dan gairah kerja meningkat, kemudian secara sadar 

melakukan keikatan diri (self commitment) untuk melakukan berbagai 

kegiatan nyata yang lebih terarah guna memenuhi makna hidup yang 

ditemukan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan ini biasanya 

berupa pengembangan bakat, kemampuan, ketrampilan, dan berbagai potensi 
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positif lainnya yang sebelumnya terabaikan. Dan semua itu didapatkan ketika 

seseorang narapidana mendapatkan pembinaan. Adapun kerangka berpikir 

dalam rancangan penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran 

penelitian. Kesimpulan berisi mengenai hasil dan pembahasan hasil 

penelitian. Implikasi untuk bimbingan konseling di lapas akan ditindaklanjuti 

dengan saran. 

5.1 SIMPULAN 

 

5.1.1 Untuk tahapan pemaafan dan kesejahteraan subjektif narapidana 

perempuan di lapas IIA Semarang dapat dilihat sebagai berikut : 

Melepaskan kesedihan, sakit hati dan mencari sumber kesenangan 

(keluarga), tidak ada rasa malu dengan status narapidana narkoba, 

penyesalan, rasa berdosa dan merasa dihargai (keterampilan), 

meningkatkan ibadah, serta harapan-harapan yang diinginkan. 

5.1.2 Hal-hal yang mempengaruhi dalam proses pemaafan dan kesejahteraan 

subjektif yaitu keluarga sumber kebahagiaan dimana komunikasi 

dengan keluarga dan penerimaan keluarga sangat berpengaruh. Selain 

itu penerimaan diri sendiri atas perbuatan yang telah dilakukan juga 

turut andil didalamnya. 

5.1.3 Pihak yang berperan dalam proses pemaafan dan kesejahteraan 

subjektif narapidana perempuan di lapas IIA Semarang yaitu Keluarga, 

Petugas lapas dan Teman dekat. Dimana peranan dari dari keluarga 
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yaitu, Memberikan dukungan, memaafkan Subjek Penelitian, 

menerima keadaan subjek penelitian sebagai narapidana. Dan untuk 

peranan dari petugas lapas yaitu, memberikan pembinaan dan 

keterampilan dan menyediakan fasilitas untuk penyaluran bakat dan 

hobi. Dan peranan teman dekat yaitu, memberikan dukungan, 

menerima dan mau untuk tetap menjadi teman bagi subjek penelitian 

5.1.4 Manfaat dengan adanya pemaafan dan kesejahteraan subjektif pada 

narapidana perempuan di lapas perempuan IIA Semarang yaitu, 

narapidana mempunyai harga diri positif, kontrol diri, optimis, ikhlas 

dan mengurangi permusuhan. 

5.1.5 Bimbingan konseling sudah seharusnya memasuki ranah diluar 

sekolah karena memang peranannya sangat dibutuhkan. Untuk proses 

pemaafan dan kesejahteraan subjektif narapidana membutuhkan 

pendampingan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya yaitu 

konselor. 

 
 

5.2 SARAN 

 

Dalam pelaksanaannya, sebuah penelitian tidak lepas dari hambatan 

ataupun kendala yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun 

rekomendasi yang dapat diberikan kepada guru BK atau konselor sekolah, 

mahasiswa bimbingan konseling serta penelitian selanjutnya berdasarkan hasil 

dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut : 
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5.2.1 Bagi Konselor 

 

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dengan 

subjek penelitian para narapidana, dimana dalam pelaksanaan 

penelitian mendalami fenomena mengenai pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif dan tidak memberikan layanan atau perlakuan. 

Jadi untuk kedepannya diharapkan konselor mampu memberikan 

layanan atau treatment pada narapidana, karena layanan dari 

profesional sangat dibutuhkan untuk membantu dan mengembangkan 

kemampuan kreatif para narapidana. Berupa layanan konseling baik 

kelompok maupun individu, dengan menggunakan pendekatan 

kognitif. 

 
 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Temuan 

yang ada dalam penelitian ini berupa tahapan terjadinya pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif, faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan 

dan kesejahteraan subjektif, pihak yang berperan dalam pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif , dan manfaat pemaafan dan kesejahteraan 

subjektif. Adapun temuan dan saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut : 
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a. Fokus dalam penelitian ini adalah pemaafan dan kesejahteraan 

subjektif pada narapidana perempuan dan menghasilkan tema- 

tema yang menjadi dasar tercapainya pemaafan dan 

kesejahteraan subjektif. Tema-tema yang muncul dalam 

penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang 

serupa di setting penelitian yang lain yang mungkin mempunyai 

keunikan yang berbeda sehingga diperoleh variasi data yang 

lebih luas. 

c. Diperlukan keterampilan komunikasi yang baik sehingga 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat selalu berlatih dan 

menambah literatur mengenai keterampilan komunikasi 

sehingga dalam pelaksanaan wawancara bisa menggali lebih 

dalam mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. 
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