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BAB VI  

KONSEP DIRI DAN PERILAKU KOMUNIKASI NARAPIDANA 

PEREMPUAN PELAKU PEMBUNUHAN 

 

 

Pendahuluan 

Suatu siang ketika penulis berada di dalam sebuah taksi dari WTC Serpong 

menuju Cimone Tangerang. Penulis bertemu dengan seorang supir taksi yang kali ini 

lebih ramah dan sopan dibandingkan beberapa supir taksi lain yang pernah penulis 

temui, ia memulai percakapan dengan menanyakan status dan pekerjaan penulis. Begitu 

penulis mengatakan bahwa saat ini sebagai seorang mahasiswi disalah satu universitas 

di Kota Bandung, supir taksi tadi berdecak kagum. Tidak lama berselang sorot matanya 

kemudian berubah menjadi lebih sayu, raut wajahnya jadi murung dan menggambarkan 

kesedihan. Penulis memberanikan diri menanyakan penyebab perubahan ekspresi 

wajahnya. Ternyata supir taksi menyesali nasib anak gadis dan impiannya untuk melihat 

anak tersebut  menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana, hal itu dikarenakan 

si anak saat ini tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena 

terlibat kasus narkoba. 

Penulis mencoba menggali lebih dalam penyebab keputusasaan tersebut. 

Rasanya jika dinalar dengan logika dan akal sehat bukan hal yang mustahil bagi si anak 

untuk melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan masa hukumannya. Namun supir 

taksi menyatakan bahwa sumber dari penyesalan tersebut adalah perubahan sikap dan 

perilaku si anak setelah dijatuhi vonis hukuman. Anak gadisnya menjadi lebih pendiam, 

skeptis dan putus asa. Supir taksi tadi juga menyatakan sikap pesimis bahwa sebagai 

mantan narapidana apalagi seorang perempuan akan sangat menyulitkan anak tersebut 

diterima masyarakat. Kasus inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya dalam diri 

penulis. Bagaimana sebuah institusi sosial yakni penjara dan hukuman mengubah 

konsep diri seorang manusia khususnya perempuan?. 

Unger & Crawford dalam bukunya Women and Gender (1992:573) mengutip 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Fodor & Rothblum, dimana beberapa gangguan 

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki memiliki kecendrungan menjadi 

pencandu alkohol, pengguna narkotika, melakukan serangkaian perilaku menyimpang 

termasuk perjudian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan perempuan memiliki 

kecendrungan untuk depresi, histeris, somatisasi, kepribadian ganda atau gangguan-

gangguan yang lebih mengacu pada permasalahan dengan dirinya sendiri. Hasil 

penelitian Fodor & Rothblum menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki 

kecendrungan untuk melakukan tindak kriminalitas. Seperti yang diungkapkan Kartono 

dalam bukunya Psikologi Wanita (1992:23) “ ada hal-hal yang memang sudah melekat 

sedemikian rupa pada diri pria dan wanita, sebagai contoh macam-macam bentuk tindak 

kriminal yang diasumsikan pada pria dan prostitusi atau pelacuran pada wanita”. 

Kusumah beranggapan bahwa faktor pencetus merupakan faktor utama yang 

melatarbelakangi perempuan melakukan tindak kriminalitas termasuk pembunuhan. 

Mengutip pendapat Smart (1980) ada dua jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh 

laki-laki dan perempuan, yaitu : 
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1. Sex-Specific Offences adalah kejahatan-kejahatan yang pelaku 

utamanya berasal dari salah satu jenis kelamin saja. Misalnya 

perempuan sebagai pelaku untuk kasus abortus ilegal, pembunuhan 

bayi (infanticide) dan pelacuran. Sedangkan laki-laki dihubungkan 

dengan kasus perkosaan dan pembunuhan. 

2. Jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh kedua jenis kelamin 

baik laki-laki maupun perempuan, seperti pencurian, penggelapan dan 

penipuan (Miller, 1991:158). 

 Kenyataannya tindak pidana pembunuhan tidak sepenuhnya dilakukan oleh laki-

laki, perempuan juga berpeluang untuk melakukan hal yang serupa hanya saja mungkin 

jenis dan motifnya yang berbeda begitu juga dengan praktek prostitusi tidak semata 

dilakukan perempuan karena kita kemudian mengenal gigolo atau sejenisnya yang 

dilakoni laki-laki. Boleh jadi alasan atau motif perempuan melakukan tindak pidana 

pembunuhan berbeda dengan laki-laki, tapi perempuan yang melakukan kejahatan 

apapun jenisnya akan dijatuhi hukuman yang sama dengan laki-laki seperti yang sudah 

diatur dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi; segala 

warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jadi intinya 

baik laki-laki maupun perempuan akan menjalani hukuman yang sama sesuai dengan 

jenis tindak pidana yang dilakukan. 

Data sementara yang penulis dapat di lapangan menunjukkan jumlah narapidana tindak 

pidana pembunuhan di Lapas Wanita kelas II A Kota Bandung mengalami peningkatan 

dari 15 narapidana di bulan Juli dan Agustus menjadi 17 orang Narapidana di bulan 

September. Satu diantaranya adalah narapidana yang digolongkan sebagai anak-anak. 

Data tersebut menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana pembunuhan dalam kurun 

waktu satu bulan yang meningkat berbanding terbalik dengan kasus tindak pidana  

narkotika yang merupakan jenis kejahatan terbanyak tetapi mengalami penurunan yang 

cukup signifikan setiap bulannya. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini  

Tabel 1.1 Data Narapidana Menurut Jenis Kejahatan di Lapas Wanita 

Kelas II A Kota Bandung Bulan Juli s/d September 2012 

No Jenis Kejahatan 
Juli Agustus September 

D A D A D A 

1. Narkotika 187 2 177 - 176 - 

2. Penipuan 31 - 23 - 18 - 

3. Psikotropika 17 - 17 - 17 - 

4. Pembunuhan 15 - 15 - 16 1 

5. Trafficing 12 - 13 - 15 - 

6. Penggelapan 10 - 9 - 12 - 

7. Korupsi 8 - 11 - 11 - 

 Sumber : Data Olahan  

Perubahan perilaku dan keyakinan dalam kehidupan narapidana dalam penjara, 

lazimnya disebut dengan perubahan sistem nilai, dimana nilai pribadi individu 

mengalami suatu pergeseran karena tekanan dari orang atau kelompok di 

lingkungannya.  Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiesler & Kiesler yang dikutip oleh 

Sarlito W Sarwono (2001:92) bahwa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat 

terjadi melalui suatu proses konformitas yakni proses perubahan perilaku atau 

keyakinan karena adanya tekanan dari kelompok, baik yang sungguh-sungguh ada 
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maupun yang hanya dibayangkan saja. Proses konformitas ini secara mendasar tidak 

akan pernah lepas dari proses komunikasi, dimana perubahan perilaku dibentuk 

berdasarkan pemaknaan narapidana terhadap kejadian atau peristiwa yang menimpa 

mereka yang mendorong mereka untuk berubah secara personal dan perilaku. 

Perubahan secara personal dalam hal ini lebih ditekankan pada perubahan konsep diri 

mereka serta perubahan perilaku komunikasi yang terbentuk selama mereka berada di 

penjara. 

Pelaksanaan pidana penjara dengan menempatkan narapidana perempuan 

dilingkungan yang terbatas dan pola kehidupan yang dipaksakan akan menimbulkan 

tekanan-tekanan yang bersifat non fisik yang mempengaruhi konsep diri mereka. 

Dengan ditempatkannya narapidana perempuan di penjara akan menyebabkan 

perubahan corak kehidupan yang bersangkutan dan dapat dilihat pada perilaku 

komunikasi yang terbentuk, paling tidak merubah kehidupan yang bebas pada 

masyarakat kepada kehidupan yang serba terbatas dan dipaksakan dalam lingkup 

masyarakat narapidana di penjara yang cenderung memiliki muatan kriminogenik. 

Adanya gesekan konflik antara sesama narapidana maupun dengan petugas dapat 

dianalisis sebagai sebuah kondisi yang mau tidak mau akan dihadapi dalam kondisi 

yang serba terbatas. 
Sebagai mahluk sosial, manusia akan saling berinteraksi antara satu dengan 

lainnya, baik itu sesama manusia atau bahkan lingkungannya. Melalui proses interaksi 

inilah manusia menginterpretasikan persepsi mereka terhadap setiap peristiwa yang 

mereka alami sehingga terbentuk makna yang akan mempengaruhi konsep diri manusia 

tersebut. Intinya dalam kehidupan manusia yang selalu berinteraksi maka saat itulah 

proses komunikasi terjadi baik secara verbal maupun non verbal. 

Perilaku komunikasi yang lahir dari proses intepretasi makna membentuk 

konsep diri baru pada narapidana perempuan dimana penjara sebagai lembaga yang 

menghilangkan kebebasan mereka akan menjadi wilayah penelitian untuk mengungkap 

perilaku komunikasi narapidana perempuan. Bagaimana para narapidana 

mengintepretasikan makna penjara dan hukuman sehingga membentuk konsep diri 

melalui perilaku komunikasi yang nantinya akan diamati dan dibahas secara mendalam. 

Perempuan yang berada di dalam penjara sebagai narapidana secara otomatis 

akan diputus dari hubungan sebelumnya yang terbentuk diluar penjara (ada yang 

sementara dan selamanya bagi terpidana mati atau seumur hidup). Sebagai bentuk 

adaptasi terhadap rasa kehilangan tersebut, narapidana perempuan biasanya akan 

membangun jaringan kekerabatan dengan sesama napi atau mungkin petugas sipir 

penjara. Hasil pengamatan sementara dilapangan menunjukan adanya pemisahan 

gedung dan ruang sel narapidana. Geduang sel dibagi menjadi dua yakni gedung 

Anggrek yang diperuntukkan bagi narapidana yang baru masuk atau narapidana yang 

masih harus menjalani hukuman dalam jangka waktu yang cukup lama. Gedung kedua 

adalah gedung Cempaka yang diperuntukkan bagi narapidana yang akan bebas atau 

paling tidak sudah menjalani setengah dari masa hukumannya. Selain itu pemisahan 

juga terjadi pada ruang sel narapidana. Ruang sel bagi narapidana (diluar 

pengelompokan berdasarkan jenis kejahatan) etnis cina dibedakan dengan pribumi,  

pemisahan ruang sel bagi narapidana berstatus Korve (narapidana yang diperbantukan)  

juga dibedakan dengan  narapidana biasa.  Jaringan kekerabatan ini kemudian mereka 

asumsikan sebagai sebuah keluarga baru yang memiliki peran yang sama dengan yang 

ada di luar Lapas seperti ayah, ibu, anak-anak, saudara perempuan dan sebagainya. 

narapidana perempuan akan terbiasa dengan jaringan kekerabatan ini dan lama-
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kelamaan akan menimbulkan rasa nyaman dalam diri mereka walaupun tidak semua 

narapidana mampu bersosialisasi dengan baik di tahap awal. 

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Untuk mendeskripsikan konsep diri perempuan 

sebagai narapidana pelaku pembunuhan, 2) Untuk mendeskripsikan makna penjara bagi 

narapidana perempuan pelaku pembunuhan sebagai hukuman akibat perilaku 

menyimpang yang telah dilakukan dan 3) Untuk mendeskripsikan perilaku komunikasi 

narapidana perempuan pelaku pembunuhan yang telah terbentuk setelah berada di 

dalam penjara. 

 

Tinjauan Pustaka 

Perempuan dan Tindak Pidana Pembunuhan 

Meskipun secara budaya terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, 

tetapi menurut hukum tidak terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban laki-laki dan 

perempuan khususnya dalam perlakuan hukum. Persamaan ini sangat jelas terlihat pada 

kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara. Kedudukan dan peran 

sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial 

ekonomi dan politik yang disebut sebagai fungsi extern (Dellyana, 1988:96). hal ini 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Intinya secara hukum 

hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama namun di 

sisi lain khususnya segi sosial dan budaya sampai saat ini masih terdapat perbedaan dan 

kesenjangan yang nyata.  

Perempuan dan kejahatan seperti yang peneliti ungkapkan sebelumnya 

merupakan sebuah ungkapan yang tidak sesuai dengan streotipe dan citra perempuan 

yang digambarkan dalam masyarakat Indonesia yang menganut sistem Patriaki. Namun 

pada kenyataannya perempuan yaang melakukan tindak kejahatan khususnya 

pembunuhan adalah kejadian yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata. Hal yang 

membedakan pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mungkin saja 

terletak pada alasan atau motif yang melatarbelakanginya. Kusumah (1988:33) 

mengatakan bahwa kejahatan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor pokok yang 

berpengaruh, dan umumnya perempuan sebagai pelaku tindak kejahatan 

dilatarbelakangi oleh faktor pencetus, yaitu : 

a. Faktor Sosio-Struktural 

b. Faktor Interaksi 

c. Faktor Pencetus; berupa tekanan situasional yang diakibatkan oleh 

kegagalan-kegagalan hubungan sosial atau kegagalan memenuhi 

harapan-harapan tertentu. 

d. Faktor Reaksi Sosial. 

 

Messerchmidt (1986)  telah membuka beberapa garis penyelidikan yang 

menarik dalam diskusinya tentang pertalian atau hubungan antara kelas social, jenis 

kelamin dan kekerasan. bahwa pembunuhan adalah sebuah serangan maskulin atau 

bersifat kejantanan. Pelaku pembunuhan di Australia sebagian besar adalah laki-

laki.,  dalam studi atau penelitian Victorian terakhir proporsi laki-laki adalah 86 %  

(Naylor:1993)  83 % di New South Wales (Wallace: 1986) dan 90 % di Australia 

Selatan (Grabosky et.al :1981)  dan dalam data nasional terbaru (strang, 1992)  

figur ini dibandingkan dengan 90 % laki-laki dilaporkan tertangkap karena kasus 

pembunuhan  di Amerika Serikat dalam tahun 1991 ( Statistik biro keadilan , 

1992:441) , atau figur seperti ini dilaporkan dalam penelitian perorangan atau 
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individu  sebanyak 88 % dilaporkan pada dua kota besar di wilayah new York 

(Falk:1990) atau 82 % di wolfgang pada penelitian terdahulu di philadepia tahun 

1958 (dalam Polk, 1994:5). 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi beberapa kejahatan 

terhadap nyawa seperti yang tertuang dalam pasal 338 hingga pasal 350. Namun 

demikian, untuk kepentingan penelitian ini penulis hanya akan membatasi tindak pidana 

pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 hingga 340, berbunyi ; 

Pasal 338  : Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun. 

Pasal 339 : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh 

suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau 

untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari 

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 

melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur 

hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 

Pasal 340 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun. 

 Pasal 338 KUHP, merupakan ketentuan yang mengatur ancaman hukuman bagi 

seseorang yang melakukan pembunuhan tanpa direncanakan ataupun disertai tindakan 

lainnya atau disebut pembunuhan biasa (doodslag). Bila pembunuhan tersebut diikuti, 

disertai ataupun didahului delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 

atau mempermudah pelaksanannya, maka ancaman hukuman tercantum dalam pasal 

339 pasal 340, mengatur ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan 

pembunuhan yang direncanakan (moord) dengan ancaman hukuman mati atau seumur 

hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 

 Dalam konteks kejahatan, perbedaan jenis kelamin dari pelaku turut menentukan 

masalah yang berkenaan dengan modus operandi dan motif yang digunakan untuk 

melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dianggap oleh masyarakat sebagai 

kejahatan dengan tingkat keseriusan tertinggi, bila dilakukan oleh perempuan ada 

kemungkinan pembunuhan tersebut tidak menggunakan kekuatan fisiknya, tetapi 

menggunakan racun atau melalui tangan orang lain. Bila mereka menggunakan alat-alat 

seperti senjata tajam, senjata api atau lainnya pemakaiannya adalah karena pada saat 

kejadian alat tersebut berada disekitar tempat kejadian. Hal ini merupakan reaksi 

spontan dari pelaku baik untuk melindungi diri maupun dilakukan karena penuh emosi 

(Brittan, 1987:21). 

Heidensohn mengungkapkan bahwa selain reaksi publik yang keras, media 

massa turut berperan dalam melekatkan label-label hukuman yang berbeda antara 

perempuan dan laki-laki pelaku pelanggar hukuman. Tingkah laku kriminal perempuan 

seperti pembunuhan sering dijadikan topik utama dalam media untuk mencari 

popularitas media dan digambarkan secara intens dan hebat yang lebih mengarah pada 

pemberitaan yang over sensational (Sihite, 2007 :7). Sebagai contoh lihat saja 

bagaimana media begitu membabi buta memberitakan kasus pembunuhan yang 
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dilakukan Lidya Pratiwi atau yang sangat hangat baru-baru ini pelanggaran yang 

dilakukan oleh Apriyani. Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan, 

mau tidak mau harus diakui bahwa media turut berperan dalam pemasangan label yang 

lebih mendalam kepada perempuan sebagai pelaku pelanggaran ketimbang laki-laki. 

Fakta menunjukkan bahwa perbedaan gender juga ditunjukkan dari segi 

pemberitaan. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan akan mendapat sorotan dan 

lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki. Adanya konteks 

“wajar” dan “tidak wajar” seolah-olah melumrahklan pembunuhan yang dilakukan oleh 

laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan mendapatkan 

tekanan dan hukuman sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Penerimaan 

masyarakat terhadap residivis perempuan pelaku pembunuhan seolah sudah dapat 

diperkirakan. Penolakan, penghinaan bahkan kesulitan yang cukup besar diciptakan 

bagai mereka untuk kembali berbaur dengan masyarakat karena telah dicap sebagai 

pembunuh. 

 

Konsep Diri dan Teori Identitas 

Menganalisa konsep diri bukanlah sebuah perkara mudah, mengingat julukan 

“diri” merupakan sesuatu yang internal dalam diri seseorang. Konsep tersebut hanya 

berada dalam pikiran masing-masing individu yang terkait erat dengan situasi eksternal 

dan perilaku. Secara umum, konsep diri dapat didefenisikan sebagai keyakinan, 

pandangan atau perilaku seseorang terhadap dirinya. Menurut Andreas Harefa 

(2004:12), konsep diri adalah cara kita memandang diri kita itu “apa” atau “siapa”. 

William D. Brooks mendefeniskan konsep diri sebagai kesan (image) individu 

mengenai karakteristik dirinya sehingga mencakup karakteristik fisik, sosial dan 

emosional. Sedangkan Jalaluddin Rakhmat (2001:100)  mendefenisikan konsep diri 

sebagai penilaian tentang diri meliputi apa yang anda pikirkan dan apa yang rasakan 

tentang diri. defenisi lainnya dikemukakan oleh Deddy Mulyana (2001:7) sebagai 

pandangan mengenai siapa diri kita dan itu hanya bisa diperoleh melalui informasi yang 

diberikan oleh orang lain kepada kita. 

Konsep diri berbeda dengan apa yang biasanya disebut sebagai peran diri dan 

sosialisasi diri. meskipun sama-sama mengkaji “diri” sebagai objeknya namun 

ketiganya memiliki maksud yang berbeda. Blumer (dalam Ritzer & Goodman, 

2003:291) merumuskan sosialisasi diri sebagai kemampuan berfikir yang baik dari 

seseorang termasuk kreatifitasnya akan mempermudah mereka dalam menyesuaikan diri 

dengan siapa dirinya berinteraksi, bagaimana cara berinteraksi yang harus dijalankan 

bahkan mungkin berbagai hal yang dapat ditemukan atau didapatkan dari interaksi 

dengan orang yang bersangkutan. Sedangkan peran diri menurut Fisher (1986:237) 

merupakan proses sosial internal penunjukan diri dimana perspektif interaksional 

memungkinkan individu untuk melihat diri sendiri sebagaimana orang-orang lain 

melihat pada dirinya. Supaya menjadi objek penafsiran diri, maka diri “the self” harus 

meninggalkan dirinya “self” untuk melakukan penafsiran yakni individu 

mengasumsikan proses penafsiran orang lain (disebut sudut pandang) agar dapat 

menentukan aku “the self”. 

 Carl Rogers seorang psikolog yang merupakan tokoh besar dari pendekatan 

terhadap hubungan manusia telah merumuskan studi mengenai diri yang disebut sebagai 

“teori diri” yang banyak membahas tentang diri karena diri tidak dapat dipisahkan dari 

hubungan. Rogers menyatakan bahwa kita dapat dan benar-benar menyimpulkan 

pengalaman orang lain berdasarkan pada apa yang mereka katakan dan lakukan. Diri 
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adalah sebuah susunan persepsi yang teratur dari siapa anda serta apa yang 

membedakan anda dari orang lain dan dari aspek-aspek lain dalam lingkungan anda. 

Carl Rogers dalam R.B Burns (1993:47) mengklaim bahwa diri itu merupakan 

sebuah faktor dasar di dalam pembentukan kepribadian dan didalam penentuan tingkah 

laku. Rogers Memformulasikan teori kepribadiannya dalam 19 proposisi, yang jika 

disederhanakan akan menjadi sebuah pemahaman mengenai konsep diri secara 

menyeluruh dan terorganisasi. Dalam proposisinya Rogers menyatakan bahwa individu 

berada dalam dunia pengalaman yang dipersepsi, direspon dan diintegrasikan dalam 

bentuk tingkah laku dimana organisme memiliki kecendrungan atau motif dasar untuk 

mengaktualisasikan, memelihara dan mengembangkan “self”. 

 Struktur self terbentuk sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dan evaluasi 

terhadap orang lain. Intinya pengalaman bersama orang lain akan membantu 

perkembangan self . Pengalaman yang terjadi dalam kehidupan individu mungkin (a) 

dilambangkan (disadari), dipersepsi, dan diorganisasikan kedalam “self”’, (b) diabaikan 

karena dipersepsi tidak berhubungan dengan struktur “self”, dan (c) ditolak atau 

dilambangkan secara palsu karena pengalaman tidak konsisten atau tidak sesuai dengan 

struktur “self”. Cara-cara berperilaku yang diadopsi oleh organisme adalah yang 

konsisten (selaras) dengan “self consept”. Self memelihara tingkah laku yang konsisten 

dengan gambaran yang dimilikinya. Dengan demikian untuk mengubah tingkah laku 

individu adalah dengan mengubah konsep dirinya. 

Setiap pengalaman yang tidak serasi dengan struktur “self” dipersepsi sebagai 

suatu ancaman, dan semakin kuat persepsi itu akan semakin terorganisasi struktur “self” 

untuk memelihara (mempertahankan) diri. Peristiwa-peristiwa (pengalaman-

pengalaman) yang mengancam kepribadian itu menjadi kaku. Oleh karena itu self 

membentuk pertahanan terhadap pengalaman yang mengancam tersebut dengan 

menolaknya masuk ke kesadaran. Apabila individu mempersepsi dan menerima segala 

pengalamannya kedalam satu sistem yang serasi dan terpadu, maka dia akan lebih 

memahami dan menerima orang lain sebagai individu. Apabila individu dapat 

mengembangkan konsep dirinya yang serasi (selaras), maka dia akan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonalnya yang baik dengan orang lain. Apabila 

individu mempersepsi dan menerima pengalaman organisme ke dalam struktur self-nya, 

dia akan menemukan bahwa dirinya telah mengganti sistem nilainya yang pada 

umumnya didasarkan kepada introjeksi yang dilambangkan secara palsu dengan proses 

penilaian pengalaman organismic yang terus menerus. Jika individu memiliki 

kepercayaan diri untuk melakukan proses penilaian (dapat menilai sikap, persepsi, dan 

perasaan baik terhadap dirinya, orang lain, atau peristiwa-peristiwa tertentu secara 

tepat), maka dia akan menemukan bahwa sistem yang lama itu tidak perlu lagi. Dalam 

arti nilai-nilai, sikap, atau persepsi yang lalu (yang tidak tepat) itu perlu diubah agar 

dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang sehat (well adjustment) 
1
.  

Konsep diri yang paling dini dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang terdekat. 

Mereka inilah yang disebut Mead sebagai significant other atau oleh Dewey dan 

Humber disebut sebagai affective other. Dalam perkembangannya, significant other atau 

affective other meliputi orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran dan perasaan 

seseorang (Rakhmat, 2001:101). Berdasarkan asumsi tersebut, individu mulai 

memainkan peran-peran yang diharapkan oleh orang lain. Permainan peran tersebut, 

                                                           
1 http://ayussoulimage.blogspot.com/2011/05/teori-kepribadian-carl-r-rogers.html 

http://ayussoulimage.blogspot.com/2011/05/teori-kepribadian-carl-r-rogers.html
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lama kelamaan menjadi kebiasaan, terinternalisasi dan menjadi panduan berperilaku 

yang kemudian membentuk konsep diri. 

 Terdapat dua komponen dalam konsep diri yakni komponen kognitif dan 

komponen afektif. Dalam psikologi sosial, komponen kognitif disebut sebagai citra diri 

(self image) dan komponen afektif disebut sebagai harga diri (self esteem).  

1. Citra diri 

Gardner (2004) merumuskan citra diri sebagai buah pikiran seseorang 

tentang dirinya sendiri. Defenisi serupa dinyatakan oleh maxwell Maltz 

(1996) dimana citra diri merupakan konsepsi seseorang mengenai dirinya 

sendiri yang merupakan produk dari masa lalu, beserta keberhasilan dan 

kegagaglannya, penghinaan dan kemenangannya serta cara orang lain 

bereaksi terhadap dirinya terutama pada masa kecil 
2
. 

2. Harga diri 

Harga diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sebagai 

seseorang yang berharga atau tidak. Rasa harga diri merupakan tingkatan 

dimana seseorang merasa positif atau negatif mengenai karakteristik-

karakteristik dirinya. Oleh James, perasaan seseorang mengenai harga diri 

berasal dari perbandingan kemampuan diri seseorang dengan orang lain 

yang memiliki kemampuan-kemampuan dan kecakapan yang sana dengan 

yang dimilikinya (Burns, 1993:11). 

 

Teori identitas merupakan perpaduan antara teori peran dan konsep diri 

(interaksi simbolik). Teori ini memusatkan perhatian pada hubungan saling 

mempengaruhi diantara individu dengan struktur sosial yang lebih besar yakni 

masyarakat. Identitas sendiri menurut Sheldon Stryker adalah setiap peran yang dimiliki 

oleh setiap individu dimana peran tersebut ditampilkan berbeda antara individu yang 

satu dengan individu lainnya. Perilaku dipengaruhi oleh harpan peran dan identitas diri 

kita, begitu juga perilaku pihak yang berinteraksi dengan kita. Intinya, individu adalah 

pihak yang aktif menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial.
3
 

 Michael Hecht menjelaskan dalam teori komunikasi tentang identitas dimana 

identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat serta 

komunikasi merupakan mata rantai yang memperbolehkan hubungan ini terjadi. Hecht 

juga memperkenalkan beberapa dimensi di dalam identitas, yakni perasaan (dimensi 

afektif), pemikiran (dimensi kognitif), tindakan (dimensi perilaku), dan transenden 

(spritiual) (Littlejohn,2009:130).  Sehingga jelaslah bahwa komunikasi merupakan alat 

dalam membentuk identitas seseorang yang terjadi melalui interaksi sosial antar 

individu. Identitas merupakan makna yang dipelajari dan didapatkan dari proses 

interaksi. 

Identitas terbagi menjadi dua dimensi, yakni Subjective Dimension merupakan 

perasaan yang datang dari diri pribadi, kedua adalah Ascribed Dimension adalah apa 

yang orang lain katakan tentang anda. Kedua dimensi tersebut berinteraksi dalam empat 

rangkaian yaitu : 

 

 

                                                           
2
 Endang SN. Sinaga. Konsep Diri Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Studi fenomenologis Self-

Management (Pengelolaan Diri) dalam Konteks manajemen Komunikasi oleh orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA) di Bandung. 2007. Bandung : Universitas Padjajaran : 51. 
3 http://konsultasikehidupan.wordpress.com/2009/05/12/teori-identitas-identity-theory/  

http://konsultasikehidupan.wordpress.com/2009/05/12/teori-identitas-identity-theory/
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1. Personal Layer. Rasa akan keberadaan diri dalam situasi sosial. 

2. Enactment Layer. Pengetahuan orang lain tentang diri anda berdasarkan 

pada apa yang individu lakukan, apa yang individu miliki dan bagaimana 

individu bertindak. 

3. Relational. Siapa diri sendiri berkaitan dengan keberadaan individu lain 

4. Communal. Individu yang diikat pada kelompok atau budaya yang lebih 

besar (Littlejohn, 2009:131) 

 

Pembentukan Makna Dalam Perilaku Komunikasi. 

Konseptualisasi komunikasi terbagi menjadi tiga aspek (Mulyana, 2001:67) 

yaitu : a), komunikasi sebagai tindakan satu arah, b) komunikasi sebagai interaksi dan c) 

komunikasi sebagai transaksi. Dari ketiga aspek tersebut, komunikasi sebagai transaksi 

merupakan proses personal karena makna atau pemahaman yang diperoleh pada 

dasarnya bersifat pribadi. Proses ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif 

dan masing-masing pihak yang terlibat memiliki konten pesan yang dibawanya dan 

saling bertukar dalam transaksi. Asumsi dasar komunikasi interpersonal adalah bahwa 

setiap orang yang berkomunikasi akan membuat prediksi pada data psikologis tentang 

efek atau perilaku komunikasinya baik secara verbal maupun non verbal. Perilaku 

komunikasi merupakan tindakan dalam berkomunikasi. Setiap tindakan dalam 

komunikasi meliputi tindakan verbal dan nonverbal.  

Menurut Mulyana (2001:260) pesan verbal adalah semua jenis simbol yang 

menggunakan satu kata atau lebih. Oleh karenanya komunikasi verbal adalah usaha-

usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan 

menggunakan bahasa. Selain perilaku komunikasi verbal, juga terdapat perilaku 

komunikasi nonverbal yaitu perilaku komunikasi yang menggunakan simbol atau 

isyarat selain kata-kata. Menurut Larry A. Samovar Richard E Porter (dalam Mulyana, 

2001:343) bahwa perilaku komunikasi nonverbal adalah semua rangsangan (kecuali 

rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan 

penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai potensial bagi pengirim 

atau penerima. Salah satu aspek penting komunikasi nonverbal adalah upaya untuk 

memahami makna dari setiap pesan komunikasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

perilaku non verbal akan terjalin dengan perilaku verbal dan sangat membantu dalam 

proses pembentukan makna pada setiap proses berkomunikasi. 

Wiener, Devoe, Rubinow dan Geller (1972) menulis dalam artikelnya bahwa 

perilaku nonverbal tidak sama dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal 

merupakan bagian dari perilaku nonverbal dan terjadi hanya apabila perilaku-perilaku 

nonverbal dapat ditafsirkan dalam konteks sosial mengenai bahasa yang berlaku (dalam 

Budyatna & Ganiem, 2011:119).  

Terdapat tiga kompenen penting dalam komunikasi interpersonal yaitu proses, 

pertukaran pesan dan pemaknaan bersama (West & turner, 2006:16) De Vito 

mengemukakan komunikasi interpersonal mengandung ciri-ciri; 1) Keterbukaan 

(opennes), 2) Empati (emphaty), 3) Dukungan (supportiveness), 4) Rasa Positif 

(positiveness), dan 5) Kesamaan (equality) (De Vito, 1989:221-225). Steven A. Beebe, 

Susan J Beebe & Mark V. Redmond (2006:13-15) mengemukakan empat prinsip dalam 

komunikasi interpersonal, yaitu : 
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“ (1) Interpersonal communication is inescapable, implication is you 

cannot not communicate, (2) Interpersonal communication is irreversible, 

implication is once message is sent, you cannot take it back, (3) 

Interpersonal communication is complicated, implication is you cannot 

completely understand others, and (4) Interpersonal communication is 

contextual, implication is communication accurs is psychological 

realtional, situasional, enviromental  and cultural context". 

 

Sadar atau tidak, setiap individu akan memberi makna terhadap hal atau aspek 

yang ditemui dan dialaminya. Dengan kata lain, lingkungan berperan penting dalam 

mempengaruhi persepsi manusia dalam proses pembentukan makna. Walaupun 

lingkungan berperan penting dalam proses pembentukan makna, namun diri individu 

tersebut memiliki kontrol utama dalam pembentukan makna dimana kreatifitas dan 

kemampuan individu dalam memperoleh, mengolah dan menghasilkan makna 

menjadikannya unik dan berbeda dengan individu lainnya. 

Mulyana (2001:256) menyatakan bahwa, makna muncul dari hubungan khusus 

antara kata (sebagai simbol verbal) dan manusia. Makna tidak melakat pada kata-kata 

namun kata-kata yang membangkitkan makna dalam pikiran orang. Intinya peristiwa 

atau kata hanya akan bearti ketika individu memberi makna atau memaknainya. Salah 

satu teori yang menjelaskan tentang makna dan pembentukan makna dalam perilaku 

komunikasi interpersonal yaitu Coordinated Management of Meaning Theory. Teori ini 

dikembangkan oleh Barnett Pearce dan Vernon Cronen pada tahun 1980 (dalam West 

dan Turner 2006: 110-113) dengan asumsi sebagai berikut
4
 : 

1. Human beings live in communication 

2. Human beings co-create a social reality 

3. Information transactyions depend on personal and interpersonal meaning. 

Asumsi yang relevan dengan penelitian ini adalah asumsi makna personal dan 

makna interpersonal. Makna personal yaitu makna yang telah diperoleh ketika 

seseorang membawa pengalaman yang unik ke dalam interaksi. Sementara makna 

interpersonal adalah hasil ketika dua orang setuju terhadap interpretasi masing-masing 

pada sebuah interaksi. Makna personal dan interpersonal diperoleh dalam sebuah 

percakapan, seringkali makna itu tanpa didasarkan pada banyak pemikiran. 

 Berdasarkan pada teori CMM tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa perilaku 

individu hidup di dalam komunikasi. Orang-orang selalu ada dalam proses komunikasi. 

Perilaku yang dikembangkan oleh individu menghasilkan realitas sosial dan mereka 

mengembangkan makna personal dan interpersonal melalui percakapan (conversation) 

keseharian mereka. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, penulis menekankan pada 

perilaku komunikasi verbal dan nonverbal narapidana perempuan pelaku pembunuhan 

yang berkaitan dengan konsep diri mereka yang terbentuk setelah berada di dalam 

Lapas. Albert Scheflen (1972) merumuskan dua cara utama dalam merumuskan 

perilaku komunikasi dalam sebuah studi komunikasi interpersonal yakni: 

 

 

 

                                                           
4 Disertasi Atwar Bajari dengan judul Konstruksi Makna dan Perilaku  Komunikasi Pada Anak Jalanan di Cirebon; Studi 

Fenomenologi Konstruksi Makna dan Perilaku Komunikasi Pada anak Pengamen Kota Cirebon dan Anak Pengemis di Lingkungan 

Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.2009. Bandung Universitas Padjdjaran. Hal. 34. 
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“Jika seorang pengamat memfokuskan diri pada seorang anggota dari 

sebuah kelompok dan mempertimbangkan pikiran atau maksud si 

anggota kelompok, pengama akan melihat perilaku orang itu sebagai 

ekspresi mengenai keadaan psikologis. Tetapi apabila pengamat melihat 

pada perilaku ini dalam arti mengenai apa yang dilakukannya dalam 

kelompok yang lebih besar, maka ini merupakan sudut pandang 

komunikatif” (Budyatna & Ganiem, 2011:120). 

 

 Mekanisme perbedaan cara memaknai dan mempersepsi suatu hal diantara 

masing-masing individu akan membentuk perilaku yang berbeda juga. Perbedaan dalam 

makna didasarkan pada situasi yang bermacam-macam menunjukkan sifat ambigu atau 

mendua mengenai komunikasi nonverbal (Budyatna & Ganiem, 2011:129).  Menurut 

Yusmar Yusuf (1991:108) dengan menggunakan pemikiran Kurt lewin dan Heider
5
; 

 

 “bahwa persepsi merupakan “pemaknaan hasil pengamatan”, termasuk 

persepsi tentang lingkungan yang menyeluruh, lingkungan dimana individu 

berada dan dibesarkan, dan kondisi merupakan stimuli untuk suatu persepsi. 

Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang 

berinteraksi dengan “interpretasi”, begitu juga berinteraksi dengan 

“closuse” (tindakan melengkapi) yang disebut dengan mental 

representation. Interpretasi bergantung pada past experience; agama, nilai, 

norma dan sebagainya. Seluruh proses tersebut kedalam pembentukan 

persepsi. 

 

Perilaku komunikasi yang dibentuk berdasarkan pemaknaan terhadap sesuatu hal 

atau peristiwa merupakan sebuah proses yang berurutan dan berkelanjutan. Kita 

kemudian melihat dan menyadari bahwa perilaku manusia selalu berkembang dan 

berubah, pengalaman masa lalu menjadi faktor utama yang berperan penting dalam 

mengubah perilaku manusia.  Dengan mengingat kembali paham Birdwhistell bahwa 

komunikasi bukanlah sesuatu yang “dilakukan” oleh seseorang tetapi merupakan 

peristiwa atau sistem dimana seseorang “berpartisipasi” atau menjadi “bagian dari”, 

maka tempat komunikasi dalam urutan perilaku itu menjadi cukup jelas. 

Penelitian-penelitian komunikasi yang menganalisa mmegenai perilaku 

komunikasi sampai saat ini belum terlalu banyak dan belum mampu menyajikan analisa 

secara menyeluruh hal ini dikarenakan banyaknya sudut pandang dan fokus dari 

perilaku komunikasi yang diteliti. Atribut perilaku komunikasi seperti kebiasaan, 

aksesoris yang dikenakan, istilah verbal yang digunakan dan budaya merupakan 

beberapa point yang cukup sering digunakan dalam meneliti mengenai perilaku 

komunikasi. 

Penelitian ini akan menitik beratkan pada perilaku komunikasi  nonverbal 

ketimbang verbal. Karena komunikasi verbal penulis gunakan dalam melihat konsep 

diri melalui proses pelaporan diri.  Dimensi dalam komunikasi non verbal yang 

terbentuk setelah perempuan yang melakukan tindak pidana pembunuhan berstatus 

sebagai narapidana atau pesakitan secara psikis terutama berhubungan dengan konsep 

                                                           
5 Disertasi Atwar Bajari dengan judul Konstruksi Makna dan Perilaku  Komunikasi Pada Anak Jalanan di Cirebon; 

Studi Fenomenologi Konstruksi Makna dan Perilaku Komunikasi Pada anak Pengamen Kota Cirebon dan Anak 

Pengemis di Lingkungan Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.2009. Bandung Universitas Padjdjaran. Hal. 

46. 
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diri dan harga diri yang akan menmpengaruhi perilaku komunikasinya. Dimensi 

komunikasi non verbal yang dikemukakan oleh De Vito (2006) diantaranya; 

1) Komunikasi Tubuh 

langkah pertama untuk memahami komunikasi nonverbal adalah tubuh. Kita 

mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita seringkali dan secara akurat melalui 

gerakan tubuh, gerakan wajah, dan gerakan mata.  

2) Ruang, kewilayahan, dan komunikasi sentuhan 

Selain berkomunikasi dengan kata-kata dan dengan tangan, wajah, dan mata 

kita juga berkomunikasi dengan ruang, wilayah dan sentuhan.  

 

Komunikasi ruang (space communication) 

Komunikasi ruang sering dinamakan prosemik, istilah ini diperkenalkan oleh Edward 

T. Hall.  

Empat Jarak ruang (spasial) menurut Edward T.Hall terdiri dari: 

a) Jarak intim; mulai dari fase dekat (bersentuhan) sampai ke fase terjauh sekitar 

15-45 cm (jarak intim : 0-45 cm). 

b) Jarak pribadi; daerah ini melindungi kita dari sentuhan ornag lain dari fasa 

dekat jarak pribadi antara (45-75 cm). kita masih bisa menyentuh. Dan fase 

jauh jarak pribadi antara (75-120 cm), dua orang saling bersentuhan hanya 

jika mereka mengulurkan tangan.  

c) Jarak sosial; dalam jarak sosial kita kehilangan detil visual yang kita peroleh 

dalam jarak pribadi.  Fase dekat dari (120 – 210 cm) yang biasa digunakan 

untuk pertemuan bisnis. Fase jauh dari (210-360 cm) adalah jarak yang kita 

pelihara bila seseorang berkata menjauh agar saya dapat memandangmu 

dalam nada resmi. 

d) Jarak publik; fase dekat jarak public (360-450 cm) orang terlindung oleh 

jarak. Jarak jauh (lebih dari 750 cm) kita melihat orang tidak sebagai individu 

yang terpisah, melainkan sebagai bagian dai suatu kesatuan yang lengkap.  

Komunikasi Sentuhan (touch communication) 

 Makna sentuhan, ada lima makna utama sentuhan yang diidentifikasikan oleh 

Stanley Jones dan Elaine Yarbrough yakni afeksi positif, bercanda, mengarahkan 

atau mengendalikan, ritual serta keterkaitan dengan tugas.  

3) Parabahasa dan Waktu 

Parabahasa (paralanguage) 

Parabahasa mengacu pada cara kita mengucapkan sesuatu dan bukan pada 

apa yang kita ucapkan. Selain tekanan atau tinggi rendahnya pengucapan kata 

(pitch), parabahasa mencakup juga aspek karakteristik vokal lain seperti kecepatan 

(rate), volume, dan irama (rhythm). Parabahasa juga mencakup vokalisasi yang kita 

lakukan ketika menangis, berbisik, mengerang, bersendawa, menguap dan berteriak 

(argyle 1988; Trager, 1958, 1961).  

  

Komunikasi Temporal 

Menyangkut penggunaan waktu – bagaimana kita mengaturnya dan bereaksi 

terhadapnya, dan pesan yang dikomunikasikannya. Dimensi waktu terdiri dari waktu 

kultural, orientasi waktu tepat dan kira-kira, waktu psikologis dan waktu status 

Mereka yang sedang menderita secara psikis dimana merasa tidak ada harga diri 

atau harga diri rendah sering sekali mempertunjukkan tingkah laku negatif diantaranya; 

menjadi sangat peka terhadap kritik, menunjukkan sikap hiperkritis untuk 
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mempertahankan citra diri, tidak mengakui kesalahan atau berasumsi bahwa kegagalan 

disebabkan oleh orang lain bukan oleh dirinya, usaha untuk meningkatkan rasa aman 

melalui setiap sanjungan yang didapat.  

Burns dalam bukunya Konsep Diri (1993: 280) memaparkan dua aspek 

penyesuaian diri yang mengalami goncangan secara psikis yaitu; a) bahwa individu 

yang sedang menjalani terapi memperbaiki konsepnya mengenai dirinya di dalam 

hubungannya dengan dunia dimana ia tinggal, b) bahwa dia mengubah tingkah lakunya 

sehingga dapat menyesuaikan dengan lebih erat lagi kepada pengharapan-pengharapan 

dari masyarakat. Jika dikaitkan dengen penelitian ini akan dilihat bagaimana narapidana 

perempuan membentuk konsep diri dan berperilaku di dalam Lapas.  

 

Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi 

menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami dalam kesadaran, dalam kognitif 

dan dalam tindakan-tindakan perseptual. Fenomenologi mencari pemahaman seseorang 

dalam membangun makna dan konsep kunci yang intersubyektif. Karena itu, menurut 

Kuswarno (2009:53) “... penelitian fenomenologis bertujuan untuk mengetahui dunia 

dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan 

sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya...” 

Moleong (2000:10) menyatakan bahwa penelitian fenomenologi berusaha untuk 

masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa 

sehingga ia mengeri apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh para 

subjek di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, 

diperlukan “empati” dan interaksi dialektis anata peneliti dan informan melalui metode 

kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. 

 Seseuai dengan ciri-ciri fenomenologi, paradigma naturalistik berasumsi bahwa 

secara ontologis kenyataan adalah subjektif, oleh karena itu harus dipandang dari sudut 

si pelaku. Maka dalam pengumpulan data secara epistemologis, si peneliti berinteraksi 

dengan objek yang ditelitinya. Berbeda dengan paradigma positivis yang berpandangan 

penelitian sebagai bebas nilai dan tidak bias. Mmaka secara aksiologis, paradigma 

naturalistik penuh dengan nilai dan bias (Creswell, 1998:76). Pendekatan fenomenologi 

memandang tingkah laku tidak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, 

tetapi oleh makna-makna pribadi yang masing-masing individu melekatkannya pada 

persepsinya mengenai pengalaman tersebut. Persepsi dari dunia luar merupakan unsur 

pengembangan dan pertahanan konsep diri. Di dalam suatu upaya untuk menghindari 

konflik dari ide dan situasi yang bertentangan, individu tadi cenderung mengamati unsur 

yang diinginkan dan akan menimbulkan kesalahan sebagai hasil distorsi-distorsi yang 

ditimbulkan oleh motif, tujuan, sikap dan mekanisme pembelaan diri (R.B Burns. 

1993:38-39).  

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah para narapidana perempuan pelaku pembunuhan 

yang berada di Lapas Kelas II A Kota Bandung.  Jumlah informan dalam penelitian 

sebanyak 17 orang,  berdasarkan data dari Lapas Wanita Kelas II A Kota Bandung 

hingga bulan September 2012 terdapat 17 orang narapidana perempuan pelaku 

pembunuhan dengan rincian 16 orang perempuan dewasa dan 1 orang anak-anak. 
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Objek penelitian ini adalah konsep diri narapidana perempuan di Lapas Kelas II 

A Kota Bandung yang dilihat melalui proses pemaknaan terhadap penjara sebagai 

instansi mereka menjalani hukuman, pemaknaan terhadap hukuman sebagai punishment 

atas perilaku menyimpang yang telah dilakukan dan perilaku komunikasi yang 

terbentuk setelah mereka berada di dalam penjara. Adapun kriteria yang penulis 

tentukan, yakni : 

1. Narapidana perempuan dengan range usia 15-30 tahun. Pemilihan ini 

ditentukan berdasarkan data di lapangan menunjukkan jumlah narapidana 

perempuan di Lapas Wanita kelas II a Kota Bandung sebagain besar di isi 

oleh perempuan dengan range usia yang produktif yakni 15-30 tahun. 

2. Narapidana dengan masa hukuman yang masih harus dijalani lebih kurang 5 

tahun. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat melihat dan memehami 

konsep diri mereka yang masih harus menjalani hukuman dalam jangka 

waktu cukup lama. Dalam artian, konsep diri narapidana yang akan bebas 

jelas berbeda dengan narapidana yang masih harus menjalani sisa hukuman 

cukup lama. 

Kriteria pemilihan informan tersebut telah menjaring keseluruhan informan dari 

17 orang menjadi 10 orang yang sesuai dengan kriteria. Dari 10 orang tersebut hanya 6 

orang yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini. 4 orang menunjukkan 

penolakan saat didekati dan ketidakterbukaan serta jawaban yang tidak lengkap atau 

bias sehingga tidak dapat atau tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan informan dalam 

penelitian ini. 

 

Membangun Akses 

Melakukan pendekatan secara personal terhadap para pelaku pembunuhan 

khususnya para informan dalam penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama jika 

dibandingkan dengan proses pendekatan terhadap narapidana lainnya. Hal ini mungkin 

disebabkan karena tingkat kecurigaan dan penerimaan dari narapidana pelaku 

pembunuhan yang cukup tinggi terutama kepada pihak asing diluar anggota 

lingkungannya (narapidana dan petugas). Penulis berusaha memahami arti peristiwa 

terhadap orang-orang yang mengalami situasi tertentu. Penelitian fenomenologis 

menekankan aspek subjektif dari perilaku seseorang. Karena itu Moleong (2000 :9) 

menganggap bahwa penelitian fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan 

tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Peneliti berusaha 

untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa 

sehingga  mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh 

mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-harinya. 

Memasuki area penjara, penulis lebih dahulu akan diperiksa oleh petugas, 

penulis tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik dan uang. Makanan 

yang dibawa juga akan diperiksa dengan sangat terperinci, otomatis dalam melakukan 

wawancara dan observasi penulis hanya bermodalkan kertas dan pena. Di dalam 

penjara, terdapat beberapa tempat yang bisa dan tidak bisa penulis kunjungi. Dalam 

membangun akses kepada informan, penulis melakukan beberapa cara sebagai berikut : 

a. Berperan sebagai mahasiswi magang yang membantu petugas mengecek 

kondisi sarana dan prasarana yang digunakan para narapidana setiap harinya. 

Kesulitan yang penulis temukan adalah karena jumlah narapidana 

perempuan yang sangat banyak akan menyulitkan untuk melakukan 

pendekatan secara personal khususnya kepada para narapidana pelaku 
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pembunuhan yang berjumlah 17 orang. Namun langkah ini cukup berperan 

untuk memperkenalkan diri pada tahap awal kepada seluruh narapidana 

khususnya informan penelitian yang akan mempermudah penulis dalam 

melakukan pendekatan secara personal. 

b. Membangun akses dengan para pemuka. Pemuka adalah narapidana pilihan 

yang dipilih petugas atau pihak Lapas sebagai ketua kelompok. Para pemuka 

merupakan sosok yang sangat disegani oleh narapidana lainnya. Para 

pemuka ini memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai para 

pelaku pembunuhan mana yang dapat dijadikan informan penelitian dan 

pendekatan seperti apa yang nantinya dapat dibangun serta mengiringi 

penulis dalam membuka akses untuk melakukan pendekatan personal. Dalam 

penelitian ini, para pemuka yang membantu penulis adalah Ibu IM, Teh MY, 

Teh NN dan Teh HN.  

Narapidana pelaku pembunuhan yang berjumlah 10 orang sesuai kriteria yang 

telah ditetapkan pada mulanya penulis dekati satu persatu, akhirnya hanya 6 orang 

pelaku pembunuhan yang menunjukkan respon positif dan bersedia membangun 

komunikasi secara personal dengan penulis. Disebabkan  padatnya kegiatan para 

narapidana, penulis berusaha untuk berbaur dengan para informan melalui kegiatan 

yang mereka sukai. Informan SW misalnya sangat menyukai kegiatan tata boga, maka 

langkah utama dalam melakukan pendekatan adalah memahami dan menawarkan resep 

atau menu yang populer saat ini. Informan HY yang lebih sering menghabiskan 

waktunya dengan membaca, maka penulis melakukan pendekatan melalui topik 

membaca atau buku-buku yang menarik untuk dibaca. Informan FP yang suka 

mendengarkan musik, Informan TR yang suka merajut dan berdandan, Informan IS 

yang menyukai tekhnologi serta  informan CT yang suka bercerita membawa penulis 

untuk melakukan pendekatan dengan mengangkat topik-topik yang mereka senangi. 

Pertemuan minggu pertama hingga kedua penulis manfaatkan dengan 

mengamati perilaku para informan serta bertanya seperlunya dimulai dari topik yang 

mereka senangi. Setiap informan memiliki keunikan masing-masing dan pendekatan 

yang digunakan juga berbeda-beda. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan enam 

orang informan yakni SW, TR, FP, IS, HY dan CT. Pendekatan dengan Informan 

pertama yakni SW yang memiliki hobi  memasak atau tata boga sedikit memudahkan 

penulis untuk melakukan pendekatan personal. Informan kedua yakni TR saat pertama 

kali penulis temui sangat senang merajut, sehingga penulis juga melakukan pendekatan 

dengan tema rajutan. Suatu hari penulis mengenakan pakaian hasil rajutan kemudian 

mendekati TR yang juga sedang asyik merajut. Melalui pertemuan itu TR sangat tertarik 

untuk melihat bahkan mencoba pakaian yang penulis kenakan. TR juga menyatakan 

keinginannya untuk belajar merajut pakaian karena selama di Lapas ia hanya diajari 

merajut benda-benda seperti tas, bando, penutup galon, jilbab dan sebagainya. 

 

Lokasi Penelitian    

Moleong (2000:86) menyatakan bahwa langkah utama dalam upaya penelitian 

adalah memilih lokasi penelitian. Penentuan wilayah dalam penelitian kualitatif sangat 

penting. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentyuan lokasi adalah dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif; pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat 

apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lingkungan. Lokasi 

penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung yang 

beralamat di Jalan Pacuan Kuda No. 3 Bandung. 
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Teknik Pengumpulan Data 

 Sebagai penelitian kualitatif yang menggunakan manusia sebagai instrumen 

utama penelitian, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi. 

Wawancara mendalam artinya, dilakukan dalam waktu yang  panjang dan memberikan 

peluang kepada subjek penelitian untuk menjawab secara terbuka.  Menurut James A. 

Anderson (1989:330) “qualitative interviews are most often seen as conversations with 

informant” kemudian Anderson juga menyatakan bahwa, “Interviews are best used to 

build a stock of member explanations. They answer the basic question of how do 

members talk about subject”. 

 Dalam penelitian ini, eksplorasi pertanyaan melalui wawancara dilakukan 

terhadap narapidana perempuan, namun untuk mendapatkan gambaran secara holistik, 

jawaban dari narapidana perempuan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan 

pegawai Lapas serta melihat dokumen-dokumen yang mendukung. Selain wawancara 

mendalam, peneliti juga melakukan observasi parsipatif. Menurut Garna (1999:61) 

observasi parsipatif memiliki arti yang lebih luas dari sekedar observasi secara 

parsipatif, yakni kegiatan penelitian yang bearti field work, penelitian lapangan, studi 

lapangan, kerja lapangan, atau diberi nama dalam berbagai sebutan lainnya. Garna 

menyebutkan tujuan observasi partisipatif yakni; menempatkan diri dalam aktifitas dari 

orang-orang atau aspek fisikal situasi yang berlangsung dan mengamati aktifitas dari 

orang-orang atau aspek sisikal situasi tertentu.  Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

masuk ke dalam rutinitas narapidana perempuan di Lapas kelas II A Kota Bandung. 

dalam hal ini penulis mengikuti sebagian besar aktifitas narapidana mulai dari 

mengikuti kegiatan pembinaan hingga kegiatan rekreasi.   

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian sebelumnya telah memaparkan mengenai temuan-temuan di 

lapangan menyangkut konsep diri dan perilaku komunikasi perempuan pelaku 

pembunuhan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Bandung. Berikut hasil penelitian akan 

dianalisa dan dipaparkan lebih sistematis dan terstruktur. 

 

Konsep Diri Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan 

Combs dan Soper (Dalam Burns, 1993:93) membedakan dengan jelas bahwa 

konsep diri adalah bagaimana individu itu melihat dirinya sendiri, sementara pelaporan 

diri adalah apa-apa yang secara sukarela dikatakan dan diperlihatkan oleh individu 

perihal dirinya kepada orang luar. Beberapa orang memandang diri mereka sendiri 

secara negatif dan yang lainnya melihat dirinya secara positif ataupun boleh jadi 

diantaranya. Konsep diri merupakan cara pandang atau penilaian seseorang mengenai 

dirinya. Konsep diri sangat ditentukan dari beberapa komponen yakni komponen 

kognitif atau biasa yang kita sebut sebagai citra diri dan komponen afektif atau harga 

diri. 

Setiap individu memiliki citra diri dan harga diri yang berbeda. Sesuatu yang 

dianggap berharga oleh seseorang belum tentu dianggap berharga bagi orang lain. 

Sebagai contoh tidak semua individu menganggap jabatan, jenis pekerjaan atau jumlah 

penghasilan sebagai point utama dalam meningkatkan harga diri. sebagian individu 

mungkin saja menganggap tampilan fisik atau keharmonisan keluarga sebagai point 

penting dalam meningkatkan harga dirinya. 

Pembahasan lebih lanjut akan menunjukkan konsep diri perempuan pelaku 

pembunuhan berdasarkan kategorisasi yang telah penulis temukan di lapangan. Sebagai 
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pelaku pembunuhan, ternyata terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara 

perempuan pelaku pembunuhan utama dengan pelaku penyerta. Konsep diri yang 

dibentuk oleh pemahaman perempuan pelaku pembunuhan terhadap pengalaman-

pengalaman yang dialami, dilihat dan diamati. Bagaimana mereka menginterpretasikan 

setiap pengalaman dan sejauh mana pengalaman tersebut mempengaruhi dirinya pada 

akhirnya membentuk konsep diri yang baru atau sementara di dalam penjara. 

 

Konsep Diri Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan Sebagai Pelaku Utama 

Perempuan pelaku pembunuhan sebagai pelaku utama adalah perempuan yang 

telah terbukti dan mengakui menghilangkan nyawa orang baik dengan menggunakan 

alat ataupun dengan tangan kosong secara sengaja maupun tidak. Hal ini ternyata tidak 

sepenuhnyua sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Brittan dimana anggapan yang 

berlaku dimasyarakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan 

berkemungkinan tidak menggunakan kekuatan fisik melainkan melalui media racun 

atau tangan orang lain. Pada kenyataannya, perempuan juga memiliki kemampuan 

untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan tangannya sendiri. 

Perbedaan antara pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan sebagai pelaku 

utama dengan laki-laki adalah motif atau faktor pencetusnya, perempuan biasanya di 

dorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri, terdorong oleh tekanan situasi yang 

memancing penggunaan emosional yang lebih kuat dibandingkan akal sehat sehingga 

pembunuhan yang dilakukan langsung oleh perempuan cenderung terburu-buru dan 

dengan alasan yang tidak sama dengan laki-laki.  

Sebagai pelaku utama, perlu dilihat bahwa pengalaman masa lalu atau 

kehidupan sebelum dipenjara mempengaruhi pembentukan konsep diri mereka. Faktor 

seperti keadaan ekonomi, atau kondisi keluarga merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi citra diri dan harga diri mereka sebagai perempuan. ketergantungan 

secara fisik dan psikis terhadap orang-orang disekeliling mereka menimbulkan perasaan 

tidak percaya diri, penolakan, merasa tidak memiliki kelebihan dan kemampuan hingga 

puncaknya merasa tidak berharga sebagai perempuan, ibu dan anak. Peristiwa 

pembunuhan dimana mereka berperan sebagai pelaku utama kemudian mempengaruhi 

konsep diri.  

Kehidupan sebelum dipenjara atau sebelum terjadinya tindak pidana 

pembunuhan telah membebani mereka ditambah dengan tindak pidana pembunuhan 

yang mereka lakukan sendiri menyebabkan pandangan atau cara mereka 

menginterpretasikan pangalaman dan lingkungan sekitar akan menjadi lebih buruk. 

Mereka cenderung menilai negatif tentang diri mereka baik sebagai perempuan, ibu 

ataupun anak. Tindak pidana pembunuhan yang mereka lakukan merupakan moment 

penting yang semakin menegaskan konsep diri mereka yang sebelumnya memang telah 

terbentuk kearah negatif. Pembunuhan yang dilakukan dianggap sebagai pelegalan atas 

penialaian mereka tentang bentuk perempuan yang tidak bermoral atau bermoral 

rendah. 

Penilaian-penilaian mereka tentang diri mereka yang sebelumnya memang telah 

terbentuk secara negatif akan semakin diperburuk dengan adanya kejadian pembunuhan 

yang mereka lakukan sendiri. Para pelaku utama menilai tindakan pembunuhan sebagai 

sebuah kejahatan yang sangat jahat maka secara otomatis mereka akan menilai diri 

mereka sangat jahat dan tidak bermoral. Di balik sikap menyalahkan diri sebenarnya 

para pelaku utama telah menyimpan sebuah kemarahan terhadap korban sehingga 
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kemarahan, kekesalan yang dialami seolah-olah diakumulasikan dan meledak saat 

menemukan waktu yang tepat sehingga terjadi pembunuhan. 

Konsep Diri Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan  

Sebagai Pelaku Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehidupan sebelum di penjara : 

 Kemiskinan 

 Kondisi keluarga tidak 

harmonis 

 Sebagai pencari nafkah 

utama 

Harga Diri : 

 Ketergantungan dengan orang 

lain khusunya lawan jenis 

 Merasa tidak memiliki 

kemampuan untuk 

membahagiakan pasangan 

 Merasa tidak berharga sebagai 

perempuan, ibu dan anak 

Citra Diri : 

  Tidak percaya diri bergaul 

dengan perempuan dan lawan 

jenis. 

 Penghinaan dan penolakan dari 

keluarga /pasangan 

 Kegagalan menjalankan peran 

sebagai istri, ibu dan anak 

Peristiwa Pembunuhan : 

 Kecewa atau marah kepada 

korban 

 Solusi dari permasalahan 

 Pengaruh alam bawah sadar 

Harga Diri :  

 Menyalahkan diri atas apa yang 

terjadi. 

 Merasa tidak berharga sebagai 

manusia 

Citra Diri :  

  Individu yang bermasalah 

 Emosional dan pendek akal 

 Bodoh 

 Kontrol diri yang sangat lemah 

 Terbuka terhadap kemungkinan 

konflik 

Terbentuknya konsep diri 

baru atau sementara yang 

cenderung mengarah pada 

konsep diri negatif 
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Bagan di atas menunjukkan bahwa konsep diri bukan dibentuk saat terjadi 

pembunuhan. Konsep diri merupakan hasil dari serentetan kejadian-kejadian atau 

peristiwa yang kemudian menuntut individu untuk memaknainya dan menentukan 

bagaimana pengalaman tersebut diartikan dan digunakan dalam kehidupannya. Konsep 

diri perempuan sebagai pelaku utama pembunuhan menunjukkan bahwa konsep diri 

negatif tidak serta merta terbentuk saat pembunuhan terjadi tetapi faktor lingkungan, 

kondisi fisik dan psikis yang menggiring mereka ke dalam peristiwa-peristiwa yang 

dimaknai secara negatif justru semakin membawa mereka terpuruk dalam konsep diri 

yang negatif. Penulis melihat besarnya rasa ketidakpercayaan diri yang didukung oleh 

perlakuan orang-orang terdekat menjadikan pribadi mereka lemah dan tidak kuat 

menopang dan memecahkan permasalahan yang ada. 

 

Konsep Diri Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan Sebagai Pelaku 

Penyerta 

Narapidana Perempuan pelaku pembunuhan sebagai pelaku penyerta adalah 

perempuan yang terbukti membantu atau menyertai terjadinya tindak pidana 

pembunuhan. Umumnya perempuan pelaku pembunuhan sebagai penyerta terjerat kasus 

pembunuhan berencana. Perempuan dalam kasus ini biasanya bertindak sebagai kaki 

tangan atau dalang yang merencanakan pembunuhan. Perempuan sebagai otak atau 

dalang sebuah kasus pembunuhan tidak banyak terjadi, justru perempuan sebagai pelaku 

penyerta kebanyakan tidak mengetahui rencana pembunuhan atau kalaupun mengetahui 

terpaksa berada di tempat dan waktu yang salah. Kehidupan sebelum di penjara bagi 

perempuan pelaku pembunuhan sebagai penyerta umumnya tidak serumit dan sekomplit 

perempuan sebagai pelaku utama. Permasalahan yang terjadi biasanya seputar interaksi 

sosial atau hubungan dengan orang-orang disekitarnya. Seperti yang disebutkan 

sebelumnya, tidak sedikit perempuan pada posisi ini dijadikan alat oleh orang-orang 

disekitarnya untuk membawa atau menjadi kaki tangan dalam sebuah tindak pidana 

pembunuhan. 

Kelemahan perempuan dalam hal mengontrol emosional membuat perempuan 

dengan mudah dijadikan sasaran sebagai kaki tangan dalam kasus pembunuhan. 

Umumnya, pelaku utama pembunuhan adalah orang-orang terdekat seperti pasangan, 

orang tua atau sahabat. Permasalahan kepercayaan diri masih menjadi faktor utama 

sehingga perempuan yang mengalami kondisi merasa dibutuhkan akan memberikan dan 

melakukan apapaun yang diminta oleh orang-orang terdekat tanpa mempertanyakan 

motif atau alasannya. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi biasanya tidak diketahui 

atau diketahui tetapi diliputi ketakutan akan ancaman pembunuh utama atau bisa saja 

karena merasa sebagai solusi dari sebuah permasalahan besar yang tengah dihadapinyan 

saat ini.  

Perempuan pelaku pembunuhan sebagai pelaku penyerta biasanya tidak akan 

menyesali tindak pidana pembunuhan yang terjadi melainkan menyesali pertemuan atau 

awal mula hubungan yang terjalin dengan pelaku utamanya. Perempuan pada posisi ini 

juga cenderung menyalahkan orang lain atas kondisi yang tengah dihadapinya. Konsep 

diri yang terbentuk baik baru atau sementara di dalam penjara tidak akan terlalu jauh 

bergeser atau berbeda dengan konsep diri sebelum mereka di penjara. 
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Konsep Diri Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan  

Sebagai Pelaku Penyerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehidupan sebelum di penjara : 

 Salah pergaulan 

 Fisik yang tidak lagi perawan 

 Psikis yang tidak bisa lepas 

dari pelaku utama 

Harga Diri : 

 Merasa dibutuhkan sekaligus 

diperalat oleh pelaku utama 

 Mandiri dalam hal ekonomi 

sebagai pencari nafkah utama 

dalam keluarga 

 Merasa tidak berharga sebagai 

perempuan, ibu dan anak 

Citra Diri : 

 Kegagalan atau melakukan 

kesalahan seperti kehilangan 

keperawanan 

 Penghinaan dari pasangan 

 Tidak percaya diri dalam 

bergaul khususnya terhadap 

lawan jenis 

Peristiwa Pembunuhan : 

 Rasa takut kepada pelaku 

utama 

 Ketidaktahuan akan rencana 

pembunuhan 

 Solusi dari permasalahan 

Harga Diri : 

  Menyimpan kemarahan dan 

dendam pada pelaku utama 

 Merasa dimanfaatkan oleh 

Pelaku utama 

Citra Diri : 

 Individu yang tidak bersalah 

 Terjebak dalam lingkungan dan 

situasi yang salah 

 Orang yang ceroboh dan mudah 

diperdaya 

 Menghindari konflik 

Terbentuknya konsep diri 

baru atau sementara yang 

cenderung mengarah pada 

konsep diri positif 
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Secara sederhana konsep diri narapidana perempuan pelaku pembunuhan 

sebagai pelaku utama dan pelaku penyerta dapat dilihat pada gaban di bawah ini : 

Posisi Konsep Diri Perempuan Pelaku Pembunuhan 

 

 

 

 

 

 

  Bagan di atas menunjukkan posisi konsep diri narapidana perempuan 

pelaku pembunuhan. Walaupun sama-sama berada pada zona konsep diri negatif tetapi 

konsep diri pelaku penyerta lebih positif jika dibandingkan dengan konsep diri pelaku 

utama. Konsep diri setiap individu tidak sama dengan individu lainnya. Hal ini 

disebabkan karena latar belakang sosial budaya, pendidikan, kondisi ekonomi dan 

keluarga serta pengalamana-pengalaman yang mereka lalui dalam fase kehidupan akan 

membentuk, mengubah dan mempengaruhi konsep diri yang telah terbentuk 

sebelumnya. Posisi ini bukanlah harga mati dan tidak pula bersifat mutlak. Kondisi ioni 

dapat berubah menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih baik tergantung 

kemampuan masing-masing individu dalam memaknai setiap pengalaman dan 

menempatkannya dalam proposisi yang sewajarnya dalam kehidupan dan penialainnya 

mengenai dirinya. Karena konsep diri erat kaitannya dengan bagaimana seorang 

individu menghargai dirinya kemudian mencitrakan dirinya sebaik mungkin agar 

terbentuk konsep diri yang lebih positif. 

 

Perilaku Komunikasi Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan Sebagai 

Pelaku Utama 

Perilaku komunikasi yang ditunjukkan oleh narapidana perempuan pelaku 

pembunuhan khususnya sebagai pelaku utama menunjukkan beberapa point utama yang 

bisa dicermati. Pertama, munculnya sikap apatis dan tertutup yang ditunjukkan baik 

dari komunikasi verbal dan perilaku non verbal yang disampaikan. Kedua, adanya sikap 

membatasi wilayah pribadi yang ditunjukkan melalui beberapa tempat umum yang telah 

dikultuskan menjadi tempat pribadi seperti posisi duduk pada saat mengikuti kegiatan, 

pemilihan lokasi tidur hingga lokasi makan dan menjemur pakaian. Ketiga, membatasi 

komunikasi baik secara verbal dan non verbal yang ditunjukkan melalui sikap menarik 

diri dari lingkungan atau sesama narapidana lain.  

Komunikasi secara verbal umumnya hanya terjadi sangat singkat, pesan yang 

disampaikan terdiri dari beberapa kata-kata atau kalimat pendek, jarang memulai 

percakapan hingga sikap enggan yang ditunjukkan pada saat berkomunikasi. Untuk 

perilaku komunikasi dari seggi komunikasi non verbal dapat dilihat pada bgan di bawah 

ini: 

_ + 

Pelaku 

Penyerta 

Pelaku 

Utama 



102 
 

Perilaku Komunikasi Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan Sebagai 

Pelaku Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan 

 

Bagan di atas menunjukkan bahwa perilaku komunikasi narapidana perempuan 

pelaku pembunuhan sebagai pelaku utama dilihat dari berbagai aspek yakni terhadap 

sesama narapidana perempuan, petugas hingga pada saat dikunjungi keluarga. Bagan di 

atas menunjukkan sebagai pelaku utama tindak pidana pembunuhan, perempuan akan 

menutup diri dan bersikap pasif dalam berkomunikasi dengan sesama narapidana dan 

kepada petugas. Dari sikap tubuh, pandangan mata hingga inisiatif untuk memulai 

berkomunikasi terlihat minim bahkan khusus kepada petugas bisa dikatakan tidak 

terjalin komunikasi dan kalaupun ada sangat jarang terjadi. 

Perilaku komunikasi seperti ini mungkin diakibatkan adanya perasaan bersalah 

dalam diri pelaku utama karena telah menghilangkan nyawa orang. Sebagaimana 

diketahui tindak pidana pembunuhan merupakan jenis kejahatan yang biasa dilakukan 

dan dilekatkan pada kaum laki-laki, sehingga perempuan yang melakukannya apalagi 

sebagai pelaku utama dianggap sebagai tindakan paling tercela dan paling keji. 

Munculnya anggapan tersebut mempengaruhi citra dan harga diri narapidana 

perempuan pelaku utama pembunuhan. Perasaan bersalah, penolakan dan penghinaan 

yang kemungkinan akan diterima membuat para pelaku utama akan menarik diri dari 

lingkungan sosialnya.  

 

 

Perilaku Komunikasi 

Perempuan Pelaku 

Pembunuhan Sebagai Pelaku 

Utama 

Petugas : 
1. Sikap tubuh kaku, ketakutan dan 

selali menhindar. 
2. Tidak pernah terlibat komunikasi 

dan kontrol fisik. 
3. Hati-hati memandang petugas 

serta menghindari kontak mkaya. 

Sesama narapidana : 
1. Sikap tubuh kaku dan lebih 

sering menghindari kontak fisik 
2. Jarang memandang wajah atau 

mata saat berkomunikasi 
(melihat ke atas atau sekitar) 

3. Jarang memulai komunikasi 
terlebih dahulu 

Keluarga : 
1. Sikap tubuh hangat dan tenang 
2. Pamdangan intens disertai 

sentuhan (menyentuh bahu, 
tangan , wajah dan pipi) 

3. Aktif berkomunikasi verbal dan 
non verbal 
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Perilaku narapidana pelaku utama yang ditampilkan pada saat mengikuti 

kegiatan atau pada saat tidak ada kegiatan cenderung pasif. Namun demikian mereka 

sangat aktif mengikuti berbagai macam kegiatan tetapi tidak ingin tampil atau 

menonjolkan diri dikegiatan btersebut. Mereka lebih fokus pada kegiatan yang 

dilakukan bukan pada individu yang berada di sekelilingnya. Pada saat mengikuti 

kegiatan, perempuan pelaku utama pembunuhan akan mengambil posisi di bagian 

samping atau dibelakang. Mereka jarang menampilkan diri, jarang bertanya dan 

menolak jika ditunjuk untuk tampil. Selain itu, meski pada saat mengikuti kegiatan 

mereka juga akan menjaga jarak dengan sesama narapidana lainnya. Pada saat tidak 

mengikuti kegiatan, narapidana pelaku utama pembunuhan akan menyibukkan diri 

dengan kegiatan sendiri, seperti merajut, memotek, membaca atau mendengarkan 

musik. Intinya kegiatan yang dipilih sangat sedikit mengharuskan mereka berinteraksi 

dengan narapidana lainnya. 

Narapidana lain, petugas atau individu lain diluar diri mereka dianggap sebagai 

ancaman yang dapat menganggu atau mengancam zona aman mereka. Mereka akan 

sangat meminimkan komunikasi baik secara verbal maupun non verbal dengan individu 

lain. Perempuan pelaku utama pembunuhan hanya akan memfokuskan kegiatan atau 

aktivitas pada dirinya sendiri. Individu lain adalah orang asing dan masalah yang harus 

dihindari. Satu-satunya interaksi terhadap individu akan terjalin dengan baik pada saat 

narapidana perempuan pelaku utama pembunuhan ini mendapat kunjungan dari 

keluarganya. Ekspresi bahagia, pesan verbal dan non verbal yang ditampilkan sangat 

jauh berbeda dengan perilaku yang ditampilkan pada sesama narapidana dan petugas. 

Komunikasi ruang yang terjalin sangat intim disertai sentuhan seperti pelukan, 

genggaman tangan, belaian dan sebagainya. 

Keluarga masih menjadi elemen penting bagi seorang narapidana pelaku utama 

pembunuhan. Mereka akan menunjukkan ekspresi yang maksimal, emosi yang meluap-

luap. Pemandangan ini menunjukkan sisi lain dari seorang individu ketika berhadapan 

dengan para narapidana dan petugas akan jauh berbeda pada saat berhadapan dengan 

keluarga atau saat dikunjungi oleh orang terdekatnya. Hal ini bearti, tidak semua 

individu dari masa lalu sebelum dipenjara memberikan dampak negatif bagi mereka, 

kepedulian pihak keluarga terbukti sangat membantu mereka dalam memulihkan dan 

membangun kembali kepercayaan diri. perbandingan ini jelas terlihat dari narapidana 

yang dikunjungi dan yang tidak dikunjungi. 

Narapidana yang mendapat kunjungan dari keluarga merasa memiliki harapan 

besar untuk dapat memperbaiki diri karena merasa masih diterima oleh lingkungan 

sebelum mereka di penjara. kepedulian keluarga atau orang-orang terdekat mereka 

membantu memulihkan harga diri dan citra diri yang terbentuk negatif menjadi lebih 

positif. Harapan akan diterima dengan baik saat mereka bebas nanti memberikan 

dampak positif pula bagi kondisi mereka di dalam penjara. walaupun tetap menjaga 

jarak dengan sesama narapidana perempuan dan petugas, namun sikap yang ditunjukkan 

perempuan pelaku utama pembunuhan yang mendapat kunjungan keluarga atau orang 

terdekat lebih tenang dibandingkan narapidana perempuan pelaku utama pembunuhan 

yang jarang atau tidak pernah dikunjungi keluarga dan orang terdekat mereka. 
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Perilaku Komunikasi Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan Sebagai 

Pelaku Penyerta 

Narapidana perempuan pelaku pembunuhan sebagai pelaku penyerta umumnya 

tidak mengalami permasalahan yang pelik seperti yang dialamin oleh pelaku utama. 

Walaupun sama-sama berstatus sebagai pembunuh, pelaku utama dan pelaku penyerta 

jelas memiliki perbedaan yang mendasar. Pelaku penyerta tidak berperan langsung 

dalam menghilangkan nyawa orang bahkan sebagain besar tidak mengetahui rencana 

pembnunuhan atau tidak menyadari dirinya terlibat dalam sebuah tindak pidana 

pembunuhan. 

  Sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana pembunuhan, perilaku komunikasi 

mereka cenderung lebih aktif dan interaksi yang terjalin cukup baik. Individu lain 

seperti sesama narapidana dianggap sebagai bagian dari kehidupan masa kini, senasib 

sepenanggungan dalam melewati dan menjalani hukuman walaupun komunikasi yang 

terjalin masih cenderung pasif. Petugas dianggap sebagai orang luar sehingga 

komunikasi yang terjalin cenderung pasif walaupun beberapa ada yang mampu 

berinteraksi dengan baik.  

  Perasaan bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang 

dirasakan oleh perempuan pelaku utama pembunuhan tidak dialami oleh pelaku 

penyerta. Bagi mereka keberadaan mereka dipenjara lebih disebabkan karena kesalahan 

dalam memilih orang terdekat dalam pergaulan sebelum dipenjara. Kemarahan, 

kekesalan dan kebencian ditujukan bukan pada diri sendiri seperti para pelaku utama 

tetapi pada individu-individu yang menyebabkan mereka berada di penjara. 

  Harapan dan keinginan untuk menata kehidupan kembali setelah bebas nanti 

lebih besar dibandingkan perempuan sebagai pelaku utama pembunuhan. Perilaku 

komunikasi baik secara verbal dan non verbal yang ditampilkan tidak jauh berbeda 

dengan narapidana kasus-kasus lainnya. Mereka cenderung lebih tenang dan lebih cepat 

secara fisik berbaur dan menerima kondisi yang terjadi saat ini. 

  Perilaku komunikasi narapidana pelaku pembunuhan sebagai penyerta pada saat 

mengikuti kegiatan terlihat aktif. Mereka memilih posisi duduk di depan dan ditengah, 

cukup sering menampilkan diri dan bersedia saat ditunjuk berperan dalam beberapa 

kegiatan. Hal serupa juga terlihat pada saat tidak ada kegiatan, narapidana perempuan 

pelaku pembunuhan sebagai pelaku penyerta memilih kegiatan yang berbeda ketimbang 

perempuan pelaku utama pembunuhan. Kegiatan seperti merajut, memotek, membaca 

dan mendengarkan musik tetap menjadi pilihan tetapi juga terjadi interaksi dengan 

sesama narapidana lainnya. Intinya, narapidana perempuan pelaku pembunuhan sebagai 

penyerta menunjukkan sikap yang sedikit lebih terbuka dan hangat dibandingkan 

perempuan pelaku utama pembunuhan. 

  Perilaku komunikasi yang terbentuk pada saat mendapat kunjungan keluarga 

atau orang terdekat tidak jauh berbeda dengan narapidana perempuan pelaku utama 

pembunuhan. Terdapat kehangatan, kebahagiaan, jarak intim dan sentuhan yang terjadi. 

Sekali lagi dukungan keluarga atau orang terdekat yang ditunjukkan dari kunjungan 

yang dilakukan berperan sangat besar dalam pemulihan kepercayaan diri, harga diri dan 

citra diri narapidana perempuan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini ; 
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Perilaku Komunikasi Narapidana Perempuan Pelaku Pembunuhan Sebagai 

Pelaku Penyerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan 

 

Perasaan masih disayangi, masih diharapkan, dilindungi dan dibutuhkan dari 

keluarga atau orang terdekat menimbulkan rasa dihargai dan diinginkan dalam diri 

narapidana perempuan pelaku pembunuhan. Kepedullian keluarga dan orang terdekat 

menjadi motivasi utama bagi narapidana perempuan pelaku pembunuhan baik sebagai 

pelaku utama maupun sebagai pelaku penyerta dalam melewati masa hukuman dan har-

hari yang monoton serta membosankan di dalam penjara. konsep diri dan perilaku 

komunikasi yang terbentuk selama dipenjara tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan 

dan kondisi penjara tetapi juga dari lingkungan luar sebelum mereka berada di penjara 

seperti dukungan keluarga dan orang terdekat. 

Konsep diri dan perilaku komunikasi perempuan sebagai pelaku pembunuhan 

baik sebagai pelaku utama dan pelaku penyerta dibentuk berdasarkan pemaknaan 

mereka terhadap peristiwa-peristiwa yang mereka alami sebelum kejadian, saat kejadian 

dan setelah berada di penjara. kehidupan sebelum dipenjara turut mempengaruhi citra 

diri dan harga diri perempuan yang membawa mereka pada keadaan dan peristiwa 

pembunuhan. Peristiwa pembunuhan itu sendiri seperti sebuah momentum besar yang 

menggoncang “diri” perempuan mengubah status dan memberikan peran baru bagi 

Perilaku Komunikasi 

Perempuan Pelaku 

Pembunuhan Sebagai Pelaku 

Utama 

Petugas : 
1. Sikap tubuh sedikit kaku dan 

lebih sering menghindari kontak. 
2. Lebih sering memandang ke 

bawah saat berkomunikasi 
3. Tidak pernah terjadi kontak fisik 

saat berkomunikasi dengan 
petugas 

Sesama narapidana : 
1. Sikap tubuh cenderung lebih 

rileks tetapi tetap menjaga jarak. 
2. Pandangan mata tidak fokus pada 

lawan bicara dan cenderung 
memandang ke bawah atau 
sekitar 

3. Tidak menutup diri memulai 
komunikasi jika dirasa perlu 

Keluarga : 
1. Sikap tubuh hangat dan rileks. 
2. Komunikasi verbal dan non 

verbal terjalin dengan baik 
3. Pandangan lebih hangat dan 

penuh kasih sayang 



106 
 

mereka. Terputusnya hubungan mereka dengan kehidupan yang selama ini mereka 

jalani dan dipaksa menjalani kehidupan baru dalam jangka waktu yang panjang dengan 

aturan yang ketat membatasi kebebasan perilaku mereka. 

Hal lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, 

usia pada saat menikah serta kondisi perekonomian turut mempengaruhi pembentukan 

konsep diri perempuan pelaku pembunuhan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. 

Kurangnya perasaan menghargai diri sendiri menggiring mereka pada perasaan rendah 

diri dan ketergantungan pada orang lain yang mempengaruhi pola pikir dan konsep diri 

perempuan pelaku pembunuhan tersebut. 

 

Simpulan 

Berdasarkan paparan dan analisa yang disajikan, penelitian ini telah 

menghasilkan beberapa simpulan diantaranya; 

1. Konsep diri dibentuk melalui proses panjang dari serangkaian pengalaman yang 

dipersepsikan dan dimaknai oleh seorang individu. Konsep diri perempuan 

pelaku pembunuhan terbagi menjadi dua berdasarkan status mereka yakni 

sebagai pelaku utama dan pelaku penyerta. Sebagai pelaku utama konsep diri 

yang terbentuk cenderung menjadi lebih negatif dengan menyatakan diri sebagai 

perempuan bodoh dan pembunuh yang tidak bermoral sedangkan sebagai pelaku 

penyerta, konsep diri yang terbentuk lebih positif dibandingkan pelaku utama 

dengan menyatakan diri sebagai korban dari keadaan serta menyalahkan diri 

akibat mudah diperdaya oleh pelaku utama. 

2.  Narapidana perempuan pelaku pembunuhan sebagai pelaku utama memaknai 

keberadaan perempuan dalam penjara sebagai individu yang bersalah dan 

memang penjara sebagai tempat yang pantas dan selayaknya bagi para pelaku 

kejahatan seperti mereka. Sementara itu, perempuan pelaku pembunuhan 

sebagai pelaku penyerta menilai perempuan di dalam penjara sebagai kumpulan 

individu yang terjebak dalam kondisi dan situasi yang menyebabkan mereka 

menjadi korban laki-laki atau lingkungan dan penjara bukanlah tempat yang 

tepat bagi mereka yang tidak bersalah. 

3. Perilaku komunikasi yang terbentuk di dalam penjara ditampilkan berbeda baik 

oleh pelaku utama pembunuhan maupun pelaku penyerta. Parempuan pelaku 

utama pembunuhan, secara verbal pelaku utama akan membatasi penggunaan 

kata baik terhadap sesama narapidana maupun kepada petugas, sedangkan 

perilaku non verbal cenderung tertutup, senang menyendiri dan skeptis yang 

terlihat pada saat mengikuti kegiatan atau tidak. Berbeda dengan narapidana 

pelaku pembunuhan sebagai pelaku penyerta. Secara verbal mereka cenderung 

lebih aktif dan komunikatif dalam menggunakan kata-kata khususnya kepada 

sesama narapidana, sedangkan perilaku non verbal cenderung aktif, fleksibel, 

antusias, senang membaur dengan individu lain dan menunjukkan mimik ceria 

yang terlihat pada saat mengikuti kegiatan maupun saat tidak ada kegiatan.
6
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