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DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP NARAPIDANA 

PELAKU KLITIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA 

YOGYAKARTA 

Maharani Fitriana Nugroho 

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

ABSTRAK 

 Maraknya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang 

dikenal dengan istilah klitih di Yogyakarta menjadi perhatian khusus bagi 

masyarakat. Pelaku-pelaku Klitih biasanya adalah sekelompok anak-anak remaja 

yang berasal dari keluarga kurang beruntung (broken home), sehingga penelitian 

ini mencoba mengkaji dan menggali terkait bagaimana dukungan sosial keluarga 

yang diperoleh remaja pelaku klitih tersebut, setelah masuk Lembaga 

Pemasyarakatan masih memperoleh dukungan sosial keluarga ataukah tidak. 

Mengingat dukungan sosial keluarga merupakan salah satu lingkungan terdekat 

dari narapidana pelaku klitih.Untuk itu, adanya dukungan sosial keluarga dapat 

memberikan manfaat bagi narapidana pelaku klitih dari segi psikologis dan 

materil. 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

dukungan sosial keluarga yang diberikan kepada narapidana pelaku klitih selama 

berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subyek penelitian ini berjumlah 

6 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi. Serta untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa narapidana pelaku klitih 

mendapatkan dukungan sosial keluarga. Sebelum berada di lembaga 

pemasyarakatan tiga narapidana pelaku klitih memiliki hubungan kurang baik 

dengan keluarganya. namun, setelah berada di lembaga pemasyarakatan hubungan 

narapidana pelaku klitih dengan keluarganya menjadi lebih baik. Ditunjukan 

dengan adanya dukungan sosial keluarga seperti waktu kunjungan yang 

bervariasi, ada yang seminggu empat kali, seminggu dua kali, atau bahkan satu 

atau dua, tiga bulan sekali tergantung kesibukkan masing-masing keluarga. 

Adapun bentuk-bentuk dukungan sosial keluarga yang peroleh tiga narapidana 

pelaku klitih berupa dukungan instrumental seperti makanan, baju, dan uang; 

dukungan informasional seperti diberi nasehat oleh keluarga; dukungan ungkapan 

non verbal seperti usap kepala, dipeluk dan disayang; dukungan pada harga diri 

seperti ungkapan penghargaan yang positif. Dengan demikian dapat dinilai bahwa 
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dukungan sosial keluarga paling dibutuhkan dan dinilai bermanfaat seperti pelaku 

merasa lebih semangat, lebih tenang, dan rasa dipedulikan sehingga baik bagi 

perkembangan psikologis selama menjalani hukuman pidana di Lapas. 

Kata kunci: dukungan sosial keluarga, narapidana, klitih, Lembaga 

Pemasyarakatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal dengan kota pelajar, kota 

perjuangan, kota budaya, dan kota pariwisata.
1
 Kegiatan jalan-jalan 

mengelilingi kota Yogyakarta merupakan hal yang menyenangkan. Indahnya 

kota yang erat dengan romantisme ini layak dinikmati pada setiap sudutnya. 

Aktivitas pada malam hari pun menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para 

muda mudi yang berada di Yogyakarta. Tak heran, jika masih banyak 

pengguna kendaraan yang melaju di malam hari.
2
  

 Meskipun telah mendapatkan label sebagai kota yang baik, 

Yogyakarta tidak luput dari adanya aksi tindak kejahatan kriminal. Sejak 

beberapa tahun terakhir, masyarakat lokal maupun pendatang di Yogyakarta 

dibuat resah dengan maraknya aksi kejahatan jalanan perbuatan klitih. Bagi 

masyarakat Yogyakarta zaman dahulu, kata “klitih”, merupakan aktivitas 

keluar rumah di waktu malam hari, seperti mencari makanan. Namun, 

sekarang makna dari kata klitih terdengar menjadi hal yang menyeramkan. 

                                                           
 

1
Gita Novia Putri, “12 Keistimewaan Yogyakarta”, Kompasiana Beyond Blogging, 

https://www.kompasiana.com/gitanoviaputri/54f918a2a33311d33b8b4c8d/12-keistimewaan-

yogyakarta, diakses tanggal 08 Mei 2020. 

 
 

2
Debby Dwi Elsha, “Klitih Di Kota Istimewa”, Majalah Pranala, edisi 14 (Maret-April, 

2017), hlm. 35. 

 

https://www.kompasiana.com/gitanoviaputri/54f918a2a33311d33b8b4c8d/12-keistimewaan-yogyakarta
https://www.kompasiana.com/gitanoviaputri/54f918a2a33311d33b8b4c8d/12-keistimewaan-yogyakarta
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Bukan lagi mencari makanan, namun berburu musuh atau korban.
3
 Hal serupa 

juga dijelaskan dalam diskusi bertema “Jogja bukan GTA : menyoal 

fenomena klitih di Yogyakarta”, Bapak Sukamto menjelaskan bahwa klitih 

berasal dari bahasa jawa yakni klithah-klithih yang berarti mencari kesibukan 

positif disaat senggang.
4
 Dahulu, aktivitas dari klitih berjalan-jalan dimalam 

hari untuk menghilangkan rasa bosan dan menghibur diri. Namun sekarang, 

kata klitih berubah makna menjadi negatif yakni berjalan-jalan di tempat sepi 

dengan membawa senjata tajam seperti parang, pisau, pedang, celurit, gir, dan 

lain-lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh remaja dengan menggunakan 

sepada motor. Mereka melancarkan aksinya secara bergerombol dengan 

membentuk suatu geng sekolah dan ada juga yang melakukan secara mandiri 

atau tidak terikat dengan geng tertentu. Sebelum beraksi biasanya mereka 

mengkonsumsi obat terlarang dan meminum minuman keras.
5
 

 Para pelaku klitih melakukan aksi kekerasan penganiayaan seperti 

melukai dan membacok. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka, mulai 

dari luka-luka ringan hingga meninggal dunia. Korbannya dipilih secara 

random. Mereka melakukan aksi tersebut tanpa alasan yang jelas, biasanya 

                                                           
 
 3

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, 

“Tawuran: Bentuk Kesalahan Remaja Dalam Bereksistensi”, 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1405/tawuran-bentukkesalahan-remaja-

dalam-bereksistensi, diakses tanggal 13 Mei 2020. 

 

 
4
Wawancara dengan Bapak Sukamto, Petugas Lapas Kepala Sub Seksi Bimbingan 

Kemasyarakatan Dan Perawatan, Dalam Diskusi Organisasi IMM di Universitas Islam Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 13 Febuari 2020. 

 

 
5
Ibid. 

 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1405/tawuran-bentukkesalahan-remaja-dalam-bereksistensi
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1405/tawuran-bentukkesalahan-remaja-dalam-bereksistensi
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antara pelaku klitih dengan korban tidak saling mengenal. Selain melukai 

seseorang, klitih juga melakukan aksi lain seperti merusak fasilitas umum 

vandalisme dengan mencoret-coret gedung dan jalanan.
6
  

 Kaitannya dengan sosiologi kriminalitas, fenomena klitih ini karena 

faktor keluarga yang sudah tidak dapat menjalankan fungsinya secara 

maksimal.
7
 Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogayakarta Sultan 

Hamengku Buwono X, menyatakan bahwa klitih tidak bisa hilang karena 

pelakunya berasal dari remaja-remaja yang kurang beruntung dan dari 

keluarga broken home.
8
 Hal tersebut diperkuat dari wawancara dengan salah 

satu narapidana pelaku klitih, berinisial “FS”, ia mengungkapkan ketika di 

rumah hubungan ayah dan ibunya kurang rukun, sering ribut.
9
 Sosiolog 

Kriminalitas UGM Suprapto, menyatakan bahwa untuk menekankan masalah 

sosial tersebut. Dibutuhkan peranan dari keluarga yang sangat penting. 

Sehingga anak menjadi nyaman saat berbicara dengan orang tua ketika 

didalam rumah bersama keluarga.
10

 

                                                           
 

6
M. Syafi’ie, “Klitih: Krisis Lingkungan Sosial”, Majalah Pranala, edisi 14 (Maret-April, 

2017), hlm. 4. 

 

 
7
Kelik Sugiarto, “Klitih Terjadi Akibat Rapuhnya Kontrol Sosial”, Majalah Pranala, 

edisi 14 (Maret-April, 2017), hlm. 26. 

 

 
8
Johanes Hutabarat, ”Wakapolda DIY: Pelaku Klitih Tak Punya Motif Spesifik”, 

Kumparannews, https://kumparan.com/kumparannews/wakapolda-diy-pelaku-klitih-tak-punya-

motif-spesifik-1soQPq6lSrZ, diakses tanggal 16 Maret 2020. 

 

 
9
Wawancara dengan FS narapidana pelaku klitih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta, tanggal 29 Febuari 2020. 
  
 

10
Galih Priatmojo dan Muhammad Ilham Baktora, “Klitih Teror Geng Pelajar Pemburu 

Eksistensi Semu”, Suara Jogja, https://jogja.suara.com/read/2020/02/07/150420/klitih-teror-geng-

pelajar-pemburu-eksistensi-semu, diakses tanggal 12 Januari 2020. 

https://kumparan.com/kumparannews/wakapolda-diy-pelaku-klitih-tak-punya-motif-spesifik-1soQPq6lSrZ
https://kumparan.com/kumparannews/wakapolda-diy-pelaku-klitih-tak-punya-motif-spesifik-1soQPq6lSrZ
https://jogja.suara.com/read/2020/02/07/150420/klitih-teror-geng-pelajar-pemburu-eksistensi-semu
https://jogja.suara.com/read/2020/02/07/150420/klitih-teror-geng-pelajar-pemburu-eksistensi-semu
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 Dalam UU nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11

 Dengan begitu, ketika kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial dapat terpenuhi dari keluarga maka anak 

dapat menjalankan fungsi sosialnya dan meningkatkan kesejahteraannya.  

 Forum Group Discussion (FGD) di Mapolda DIY, Kapolda DIY Irjen 

Pol Asep Suhendar, menjelaskan data kasus klitih selama tahun 2019 hingga 

Januari 2020, yang ditangani kepolisian. Tercatat ada 40 kasus, total 81 

pelaku, 57 orang berstatus pelajar dan 24 orang berstatus pengangguran. 

Modus operandi pelaku klitih dalam melakukan aksi beragam. Tercatat kasus 

penganiayaan mencapai 19 kasus. Aksi yang bermodalkan dengan senjata 

tajam mencapai 17 kasus. Sedangkan aksi yang disertai dengan perusakan 

sebanyak 4 kasus.
12

 

 Dari beberapa kasus kejadian klitih tersebut, polisi telah menangkap 

sejumlah pelaku.
13

 Jika pelaku terbukti bersalah maka akan mendapatkan 

hukuman. Meskipun pelaku masih berusia sekolah atau dibawah umur tetap 

                                                                                                                                                               
 

 
11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (1). 

 
 

12
Radar Jogja, “Klitih Bagian Dari Proxy War?”, Radar Jogja, 

https://radarjogja.co/2020/02/04/klitih-bagian-dari-proxy-war/, diakses tanggal 18 April 2020. 

 

 
13

Ibid. 

 

https://radarjogja.co/2020/02/04/klitih-bagian-dari-proxy-war/
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dijerat dengan Undang-Undang Pidana Pasal 338 dan 254 KUHP dengan 

ancaman hukuman lebih dari dari tujuh tahun
14

. 

 Dengan adanya kasus klitih diatas, beberapa pasal dapat dikenakan 

kepada pelaku klitih.
15

 Akibatnya para pelaku harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya, kini mereka mendekam dibalik jeruji besi. Kemudian, pelaku 

ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan berganti status 

sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana. Penempatan 

narapidana berdasarkan tempat kejadian perkara (TKP). 

 Narapidana ialah individu yang telah dihukum dan sedang 

menjalankan hukuman yang mengakibatkan hilang kebebasannya sebagai 

makhluk sosial, yang mana hubungan dengan  manusia lainnya  tidak bisa 

lepas dan berada pada Lembaga Pemasyarakatan.
16

 Dahulu Lapas merupakan 

lembaga yang diketahui sebagai rumah penjara. Rumah penjara tersebut 

sebagai tempat bagi orang yang sudah ditentukan hakim untuk melaksanakan 

hukuman pidana.
17

 Lapas tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk 

menghukum orang, melainkan untuk mendidik atau membina orang-orang 

                                                           
 

14
Republika.co.id, “Polisi Tangkap Pelaku Klitih Di Yogyakarta”, 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/14/omt3ra291-polisi-tangkap-pelaku-

klitih-di-yogyakarta, diakses tanggal 30 Maret 2020. 

 

 
15

Tribunjogja, “Pelaku Klitih Bisa Dikenai Pasal Berlapis”, Tribun Jogja,  

https://jogja.tribunnews.com/2016/12/16/pelaku-klitih-bisa-dikenai-pasal-berlapis, diakses tanggal 

31 Maret 2020. 

 

 
16

Luh Putu Shanti Kusumaningsih, ”Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status 

Narapidana”, Jurnal Psikologi Ilmiah, vol. 9: 3 (November, 2017), hlm. 235. 

 

 
17

Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 23. 

 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/14/omt3ra291-polisi-tangkap-pelaku-klitih-di-yogyakarta
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/14/omt3ra291-polisi-tangkap-pelaku-klitih-di-yogyakarta
https://jogja.tribunnews.com/2016/12/16/pelaku-klitih-bisa-dikenai-pasal-berlapis
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yang terpidana, hal tesebut dilakukan agar ketika mereka sudah 

menyelesaikan masa pidana, dapat memiliki kemampuan dalam penyesuaian 

diri terhadap lingkungan luar dari Lapas dan menjadi masyarakat baik serta 

patuh dengan ketentuan aturan hukum.
18

  

 Salah satu Lapas di Yogyakarta yaitu Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Yogyakarta atau dikenal Lapas Wirogunan. Di Lapas terdapat 

beberapa pembinaan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha untuk 

penanggulangan aksi kriminalitas yang terjadi di masyarakat.  

 Saat menjalankan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada 

umumnya seorang narapidana akan merasakan perasaan malu, rendah diri, 

kecemasan, ketakutan akan dipandang dengan stigma yang negatif, dan 

kekhawatiran akan masa depannya. Hal tersebut akan membuat narapidana 

merasa stres dan tidak nyaman. Perubahan keadaan lingkungan dari yang  

awalnya aman dan nyaman ke lingkungan yang asing maka dapat membuat 

narapidana merasakan keadaan stres, seperti stres fisik, stres psikologis, 

ataupun stres sosial.
19

 Dalam keadaan tersebut, narapidana membutuhkan 

dukungan berupa dukungan sosial dari seseorang yang memiliki peranan atau 

pengaruh. 3 

                                                           
 18

Ibid., hlm. 23. 

  

 
19

Dyah Mashinta, dkk., “Hubungan Stress Psikologis Dengan Penyimpangan Perilaku 

Seksual Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Klas IIB Situbondo”, Jurnal (Universitas 

Muhammadiyah Jember), hlm. 4. 
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 Dukungan sosial adalah pemberian bantuan untuk orang lain yang 

bertujuan agar dapat menambah rasa percaya diri, meningkatkan semangat, 

memberi nasehat, dan sebuah penerimaan.
20

 Dengan adanya dukungan sosial 

akan membuat individu menjadi sadar bahwa ia masih memiliki lingkungan 

terdekat terutama keluarga, dimana keluarga akan bersedia membantu 

individu dalam menghadapi masalah. Selain keluarga, dukungan sosial juga 

didapatkan dari teman, saudara, rekan kerja, dan orang lain atau tenaga ahli 

profesional. Sedangkan, dukungan sosial keluarga adalah sebagai pertukaran 

komunikasi antar individu, yang salah satu orang diantaranya memberi 

bantuan atau pertolongan kepada yang lain.
21

  

 Narapidana pelaku klitih tergolong masih berusia remaja. Yang mana 

usia seorang remaja sudah tidak bisa dikatakan seperti anak kecil dan belum 

bisa dikatakan seperti orang dewasa. Pada usia itu ia memiliki keinginan 

untuk hidup bebas, hidup mandiri dan lepas pengasuhan dari orang tuanya. 

Meskipun begitu, ia masih butuh bantuan, dukungan dan perlindungan orang 

tua.
22

 Dukungan tersebut diperlukan oleh narapidana sebagai bentuk 

                                                           
 

20
Sarlina Kurniati, dkk., “Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Resiliensi Pada 

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang”, Journal of Health and Behavioral 

Science, vol. 1: 2 (June, 2019), hlm. 71. 

 

 
21

Sri Erniati, dkk., ”Peran Resiliensi Dan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap 

Kebahagiaan Remaja”, Jurnal (Program Studi Magister Psikologi Program Pascasarjana 

Universitas Ahmad Dahlan), (Jakarta, 2018), hlm. 80. 

 

 22
Heni Nurhaeni, dkk., “Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Depresi Remaja Mantan 

Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur 

Tahun 2009”, Jurnal, vol. 14: 3 (Juli, 2011), hlm. 243. 
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kepedulian sehingga narapidana menjadi semangat dan bangkit dari keadaan 

terpuruk saat berada didalam Lapas. 

 Berdasarkan paparan latarbelakang diatas, penulis tertarik dengan 

narapidana pelaku klitih yang berasal dari keluarga kurang beruntung atau 

broken home. Dengan adanya faktor keluarga yang kurang baik tersebut, 

maka penulis ingin mengetahui ketika seorang anak berstatus sebagai 

narapidana, keluarganya memberi dukungan sosial atau tidak, kepada 

narapidana pelaku klitih selama berada di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. 

Kemudian, berdasarkan pada data dan jumlah kasus diatas menunjukan 

bahwa dengan adanya permasalahan klitih sudah seharusnya diselesaikan dan 

perlu adanya penindakan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, ketika 

seorang remaja terlibat dalam masalah klitih seperti melukai orang lain, 

peneliti menganggap bahwa dukungan sosial dari keluarga terhadap remaja 

pelaku klitih menjadi sangat penting. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

akan diajukan yaitu : 

1. Bagaimana latar belakang narapidana pelaku klitih? 

2. Bagaimana dukungan sosial keluarga terhadap narapidana pelaku klitih di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini yakni: 

a. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang narapidana pelaku klitih. 

b. Untuk mengetahui bagaimana dukungan sosial keluarga terhadap 

narapidana pelaku klitih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi kegunaan 

sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat 

menambah wawasan berupa pengetahuan dan informasi mengenai 

gambaran dukungan sosial keluarga terhadap narapidana, untuk 

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. 

b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi atau rujukan bacaan ilmiah bagi pembaca untuk meningkatkan 

pentingnya dukungan sosial keluarga terhadap narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan. 
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D. Kajian Pustaka 

 Pertama, skripsi oleh Rika Ariska. Dengan judul “Dukungan Sosial 

Keluarga Pada Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Banceuy”. Skripsi 

ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas tentang dukungan 

emosional, dukungan informasional, dan dukungan konkret narapidana 

narkotika. Semua narapidana membutuhkan dukungan sosial keluarga. Dari 

ketiga dukungan tersebut, dukungan emosional dan dukungan informasional 

mendapatkan respon positif dari klien. Sedangkan, dukungan konkret kurang 

optimal, karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi secara maksimal.  

 Kedua, skripsi oleh Fauzi Rahman. Dengan judul “Bentuk Dukungan 

Sosial Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Warga Bina Sosial 

Penyalahguna Napza Di Panti Sosial Bina Remaja Rauna Jaya II Dinas 

Sosial DKI Jakarta”. Skripsi ini, menggunakan metodologi pendekatan 

kualitatif. Membahas tentang bentuk dukungan sosial yang telah diberikan 

oleh keluarga untuk warga bina sosial dengan menggunakan teori House, 

yakni pertama dukungan informatif berupa media informasi seperti nelpon, 

surat, dan facebook. Kedua, dukungan emosional berupa konseling keluarga. 

Ketiga, dukungan instrumental berupa keluarga meluangkan waktu untuk 

mengunjungi warga bina sosial di Panti. Keempat, dukungan penilaian dan 

penghargaan berupa hadiah dari keluarga untuk warga bina sosial jika ia telah 

berhasil mengikuti program di Panti dengan baik. 
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 Ketiga, jurnal oleh Bara Garnisa Mushyama. Dengan judul 

“Dukungan Sosial Keluarga Pada Anak Penderita Kanker Darah Di Yayasan 

Kasih Anak Kanker Jogja”. Jurnal ini, menggunakan pendekatan kualitatif. 

Membahas tentang gambaran dari dukungan sosial yang telah diberikan 

keluarga untuk anak yang menderita kanker darah. Terdapat 3 subyek 

keluarga dalam penelitian dengan kriteria tertentu. Dari ketiga subyek telah 

memberi dukungan sosial positif dengan baik seperti dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informatif. 

 Berdasarkan kajian pustaka diatas, memiliki persamaan pembahasan 

yakni mengenai dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga. Sedangkan 

yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah perbedaan subyek dan 

tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada dukungan sosial 

keluarga untuk narapidana pelaku klitih yang berada di Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta.  

E. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Dukungan Sosial Keluarga 

a. Pengertian Dukungan Sosial 

  Pendapat Gotlieb yang dikutip dari Andra Donatta, definisi 

dukungan sosial (social support) merupakan sebuah pemberian informasi 

ataupun pemberian nasihat verbal maupun non verbal, tindakan atau 

bantuan yang nyata/tampak yang diberikan dari orang yang terdekat dari 

lingkungan sosial subyek ataupun dari keberadaan orang yang mendukung. 
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Hal itu memberikan keuntungan dari segi emosional dan berpengaruh bagi 

perilaku penerimannya. Dalam hal tersebut, apabila seseorang menerima 

dukungan sosial, maka secara segi emosional bisa merasakan lebih tenang 

karena telah mendapatkan kesan yang menyenangkan bagi dirinya, dan 

mendapat saran serta merasa diperhatikan.
23

 Sedangkan, menurut Jacod 

dikutip dari Andra Donatta, dukungan sosial ialah bentuk dari perilaku 

dapat meningkatkan perasaan yang nyaman sehingga individu akan 

percaya bahwa dirinya dicintai, dihormati, dan dihargai serta mengetahui 

jika orang lain berkenan memberi perhatian dan rasa aman.
24

 

 Menurut Sarafino dikutip dari Seila Rizkina, dukungan sosial ialah 

perhatian, kenyamanan, penghargaan atau suatu bantuan yang individu 

peroleh dari individu lain, yang mana individu lain ini artinya yakni 

individu perseorangan maupun kelompok. Dari hal itu membuktikan jika 

segala sesuatu yang terdapat pada lingkungan menjadi dukungan sosial 

atau tidak, semua itu bergantung dari bagaimana individu merasakan hal 

itu sebagai dukungan sosial.
25

 Dan bagi individu yang telah menerima 

dukungan sosial dapat mengartikan dari dukungan sosial yang diberi oleh 

individu lain. 

                                                           
 

23
Andra Donatta, Design Your Hope Prinsip Dan Langkah Menumbuhkan Harapan Diri 

Sendiri (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 221. 

  

 
24

Ibid. 

 

 
25

Seila Riskina, “Pengaruh Dukungan Sosial Dan Harapan Terhadap Resiliensi Anak 

Didik Lapas Kelas IIA Salemba”, Jurnal Raudhah, vol. 06: 02 (Juli-Desember, 2018), hlm. 4. 
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 Dari pengertian dukungan sosial yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial seperti diketahui suatu bantuan positif 

atas pemberian dari orang yang ada disekitar lingkungannya melalui 

ungkapan secara emosional agar seseorang yang diberi dukungan menjadi 

merasa nyaman secara fisik maupun secara psikologis, hal itu sebagai 

bukti jika mereka diperhatikan, disayangi, dan dihargai. 

b. Bentuk-Bentuk Dukungan Sosial 

  Menurut Sheridan & Radmacher, Sarafino, serta Taylor, yang 

dikutip oleh Namora Lumongga Lubis, membagi dukungan sosial kedalam 

lima bentuk, antara lain: 

1) Dukungan Instrumental (Tangible Assistance) 

  Bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi yang dapat 

memberikan pertolongan secara langsung, seperti memberi pemberian 

barang, pinjaman uang, memberi makan, dan memberi pelayanan (jasa). 

Dukungan ini dapat mengurangi rasa cemas atau stres karena individu 

tersebut langsung dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

materi.  

2) Dukungan Informasional 

  Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian saran, informasi, 

nasehat, serta umpan balik mengenai kondisi individu. Jenis dukungan ini 

membantu individu agar dapat mengatasi masalah dengan lebih mudah, 
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seperti memberi penjelasan tentang bagaimana individu bersikap dan 

bertindak ketika menghadapi keadaan yang dianggap membebani. 

3) Dukungan Emosional 

  Bentuk dukungan ini mencakup ungkapan empati atau kepedulian, 

yang membuat individu memiliki perasaan dicintai, perasaan nyaman, 

perasaan yakin, dan diperlukan oleh pemberi dukungan sosial sehingga 

individu mampu mengatasi masalah dengan lebih baik. Dukungan ini 

sangat penting dan diperlukan ketika individu sedang dalam menghadapi 

kondisi yang tidak bisa dikontrol. 

4) Dukungan Pada Harga Diri 

  Bentuk dukungan ini berupa sebuah penghargaan diri untuk 

individu, pemberian dorongan atau semangat, persetujuan pendapat, dan 

adanya perbandingan yang positif dengan individu lain. Bagi individu, 

dukungan ini dapat membantu dalam membangun harga diri dan 

kemampuan dirinya. 

5) Dukungan Dari Kelompok Sosial 

  Bentuk dukungan ini membuat individu merasa menjadi bagian 

dari suatu kelompok yang mempunyai kesamaan bakat, minat dan aktivitas 
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sosial dengannya. Dengan begitu, dapat membuat individu merasakan 

mempunyai teman yang senasib.
26

 

c. Manfaat Dukungan Sosial 

 Dukungan sosial bukan sekedar memberi bantuan, melainkan 

dukungan sosial sangat dipengaruhi oleh persepsi individu yang 

menerimanya terhadap arti dari bantuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan 

ketepatan dari dukungan sosial yang diberikan, yang berarti bahwa orang 

yang telah menerima dukungan sangat merasakan adanya manfaat bantuan 

dan memberikan kepuasan.
27

 Adapun manfaat dari dukungan sosial 

menurut Johnson & Johnson yang dikutip dari jurnal oleh Nobelina 

Adicondro dan Alfipurnamasari, empat manfaat dukungan sosial, yaitu 

yamg pertama adalah dapat meningkatkan produktivitas bekerja. Kedua 

dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri dengan 

memberikan rasa memiliki. Ketiga dapat memperjelas identitas diri, 

menambah harga diri dan mengurangi rasa stres. Kempat dapat 

meningkatkan dan melihara kesehatan fisik serta pengendalian terhadap 

stres dan tekanan.
28

 

 

                                                           
 

26
Namora Lumongga Lubis, Depresi Tinjauan Psikologi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 

160. 

 

 
27

Widhi Adhiatma dan Laurentius Purbo Christianto, Suara Psikologi Untuk Insan 

Indonesia (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 156. 

 

 
28

Nobelina Adicondro dan Alfipurnamasari, “Efekasi Diri, Dukungan Sosial Keluarga 

Dan Self-Regulated Learning Pada Siswa Kelas VIII”, Jurnal (Fakultas Psikologi, Universitas 

Ahmad Dahlan), vol. VIII: 1 (Januari, 2011), hlm. 20-21. 
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d. Sumber Dukungan Sosial 

  Sumber-sumber dukungan sosial diperoleh individu dari 

lingkungan sekitarnya. Namun perlu diketahui berapa banyak sumber 

dukungan sosial ini efektif bagi individu yang memerlukan. Sumber 

dukungan sosial merupakan aspek paling penting untuk diketahui dan 

dipahami. Dengan pengetahuan dan pemahaman itu, seseorang menjadi 

tahu kepada siapa ia akan mendapatkan dukungan sosial yang sesuai 

dengan situasi dan keinginnya yang spesifik, sehingga dukungan sosial 

memiliki makna yang berarti bagi kedua belah pihak.
29

 

 Dukungan sosial dapat berasal dari beberapa sumber seperti dari 

orang-orang terkasih, keluarga, teman, doktor, atau organisasi 

masyarakat.
30

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Wentzel yang dikutip dari 

jurnal oleh Apollo dan Andi Cahyadi, sumber dukungan sosial ialah 

terdapat orang-orang yang mempunyai hubungan yang bermakna untuk 

individu seperti teman dekat, keluarga, saudara, pasangan hidup, teman-

teman, teman sekerja, guru-guru di sekolah dan tetangga.
31

 Sedangkan, 

menurut Bull dikutip dari jurnal oleh Raisa, Annastasia Ediati sumber 

dukungan sosial lain diperoleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

                                                           
 

29
Rusmin Tumanggor, dkk., Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2017), 

hlm. 71-72. 

 

 
30

Sarafino dan Edward P, Health Psychology: Biopsychosocial Interactions (New Jersey: 

John Wiley & Sons, 2012), hlm. 53. 

 

 
31

Apollo dan Andi Cahyadi, “Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah Yang Bekerja 

Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga Dan Penyesuaian Diri”, Jurnal (Program Studi Psikologi, 

Universitas Katolik Widya Mandala Madiun), (Juli, 2012), hlm. 261. 
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seperti dari petugas lapas, pemuka agama, psikolog dan teman sesama 

narapidana.
32

  

 Berdasarkan paparan sumber-sumber dukungan sosial diatas, 

sumber dukungan sosial merupakan segala sesuatu yang berjalan dimulai 

dari unit sosial terkecil seperti keluarga dan berlanjut hingga unit yang 

lebih luas.
33

 Kemudian, sumber dukungan yang paling utama adalah dari 

orang tua. Melalui kasih sayang dan rasa cinta yang diberikan dari orang 

tua, menjadikan alasan bagi individu untuk terus melangkah berjuang 

dengan penuh semangat dan tidak mudah putus asa dalam menjalankan 

kehidupan terlebih ketika menjalankan hukuman pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan.
34

 

e. Pengertian Keluarga 

 Keluarga ialah sekelompok orang yang memiliki hubungan darah 

atau perkawinan. Keluarga batih (nuclear family) terdiri dari bapak, ibu, 

beserta anak-anaknya. Kemudian, jika diperluas keluarga (extended 

                                                           
 

32
Raisa, Annastasia Ediati, “Hubungan Antara DukunganSosial Dengan Resiliensi Pada 

Narapidana Di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Wanita Semarang”, Jurnal Empati, vol. 5: 3 

(Agustus, 2016), hlm. 539. 

 
 33
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family) terdiri dari seluruh orang yang masih satu keturunan diantaranya 

nenek dan kakek yang sama serta keturunan isteri dan suami.
35

 

 Keluarga dapat diartikan sebagai kelompok kecil yang mempunyai 

seorang pemimpin dan juga anggota, didalamnya terdapat pembagian 

kerja, pembagian tugas, serta kewajiban dan hak untuk setiap anggota. 

Keluarga sebagai tempat yang pertama dan paling utama untuk 

mengajarkan anak seperti mempelajari komunikasi, sifat keyakinan, 

keterampilan hidup dan interaksi sosial.
36

 

 Peran dari keluarga sangat berpengaruh bagi seorang anak agar ia 

tumbuh sebagai anak sehat, cerdas, dan mempunyai penyesuaian dengan 

lingkungan sosial baik. Selain itu, keluarga sebagai satu faktor penentu 

yang utama untuk anak dalam meningkatkan kepribadian.
37

 

f. Fungsi Keluarga 

 Dalam keluarga, terutama orang tua mampu melaksanakan fungsi 

pendidik yang baik, agar terciptanya keluarga yang didambakan dan 

bahagia. Adapun fungsi keluarga, sebagai berikut : 
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Kusdwirartri Setiono, Psikologi Keluarga (Bandung: Allumni, 2011), hlm. 24. 
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Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis Dan Praktis (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 42-43. 
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1) Fungsi Agama 

 Dalam fungsi ini terdapat penanaman nilai keyakinan diantaranya 

iman dan takwa. Penanaman nilai mencakup pengajaran untuk keluarga 

agar mampu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, begitu juga 

dengan penanaman takwa penanaman nilai-nilai keyakinan berupa iman 

dan takwa. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjauhkan diri dari segala 

yang dilarang-Nya, ketika fungsi agama ini dijalankan dengan baik maka 

suatu keluarga akan dapat memandang penting norma-norma dalam 

beragama, untuk diterapkan dalam kehidupan. 

2) Fungsi Biologis 

 Fungsi ini berkaitan dengan jasmani manusia, sebagai pemenuhan 

kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan tersebut agar keberlangsungan hidup 

manusia tetap terjaga. Adapun kebutuhan dasar dari manusia seperti 

terpenuhinya pakaian, makanan dan tempat tinggal. 

3) Fungsi Ekonomi 

 Fungsi ini berhubungan dengan cara mengatur pendapatan berupa 

materi agar terpenuhi segala kepentingan yang terdapat di dalam rumah. 

Isteri hendaknya dapat mengatur keuangan dengan efektif serta 

mengutamakan kebutuhan prioritas. Dengan begitu, pendapatan dari  dapat 

memenuhi segala keperluan kehidupan keluarga. 
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4) Fungsi Kasih Sayang 

 Dalam fungsi ini, hendaknya dalam keluarga saling menyayangi. 

Rasa sayang tidak sekedar memberikan dalam bentuk benda ataupun 

materi, melainkan mampu memberikan perhatian, saling memberi 

motivasi, menjalin kebersamaan dengan penuh kehangatan, memberi 

nasihat, dan memberi dukungan dalam hal-hal baik. Hal tersebut perlu 

didapatkan dalam keluarga, agar mereka tidak mencari rasa sayang dari 

orang lain di luar lingkungan rumahnya. 

5) Fungsi Perlindungan 

 Dalam fungsi ini, seluruh anggota di keluarga memiliki hak untuk  

memperoleh perlindungan, yang sifatnya akan merugikan baik di dunia 

ataupun di akhirat. Perlindungan terhadap kenyamanan kondisi dan situasi 

dalam lingkungan sekitar. Dengan adanya perlindungan tersebut, tentu 

segenap keluarga menjadi merasa nyaman, merasa aman, dan juga 

bahagia. Hal itu perlu dilakukan oleh setiap anggota keluarga sehingga 

membentuk keluarga bahagia dan sehat. 

6) Fungsi Pendidikan 

 Dalam fungsi ini dibutuhkan untuk meningkatkan martabat dan 

peradaban manusia. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan 

pendidikan dan juga bimbingan. Dari keluarga, pendidikan ditanamankan 

untuk pertama kalinya. Penanaman pendidikan seperti belajar keyakinan, 



21 
 

 
 

pengenalan akhlak, belajar nilai-nilai, belajar mengenal huruf dan juga 

angka, belajar berbicara, dan belajar cara bersosialisasi. 

7) Fungsi Sosialisasi Anak 

 Sosisalisasi yang dipelajari pertama kali oleh anak yakni bersama 

keluarga. Pelajaran tersebur mencakup komunikasi dengan pendengaran 

maupun gerakan, hingga isyarat-isyarat sampai anak dapat memahami 

dengan baik. Dari berusia dini anak di didik untuk belajar cara 

menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan peduli dengan 

lingkungannya. Selain pengajaran tersebut, anak harus mampu untuk 

saling membantu, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menyayangi, 

serta harus mempunyai etika sesuai dengan norma yang berlaku. 

8) Fungsi Rekreasi 

 Fungsi ini digunakan sebagai sarana hiburan yang bagus untuk 

pikiran serta jiwa, hal itu dikarenakan dapat membuat pikiran menjadi 

segar, membuat jiwa menjadi tenang, dan lebih mengakrabkan hubungan 

keluarga. Dalam pemilihan tempat untuk berekreasi tidak perlu yang jauh, 

mewah dan mengeluarkan banyak uang. Berekreasi outdoor bisa dijadikan 

pilihan alternatif seperti taman, pegunungan, ataupun laut untuk 

menyegarkan jiwa, pikiran serta dapat memperat ikatan tali keluarga.
38
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 Keluarga sebagai tempat untuk perkembangan dan pertumbuhan 

individu, baik dari segi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis dapat 

terpenuhi dari keluarga karena keluarga merupakan lingkungan yang dekat 

dengannya. Dengan begitu, ketika individu mengalami suatu permasalahan 

maka dapat menjadikan keluarga sebagai tempat berbagi cerita, tempat 

tumpuan harapan, dan mengeluarkan segala bentuk keluhan-keluhan, dan 

tempat bertanya banyak hal. Hal tersebut menunjukan jika keluarga 

mampu menjadi sumber dukungan sosial untuk setiap anggota keluarga 

ketika sedang mengalami suatu persoalan tertentu.
39

 

g. Dukungan Sosial Keluarga 

  Dukungan sosial keluarga adalah informasi atau umpan balik dari 

orang lain yang menunjukan bahwa seseorang merasakan dicintai, dihargai, 

diperhatikan, dihormati, serta dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan ada 

kewajiban yang timbal balik.
40

 

 Menurut Smet, yang dikutip dari jurnal oleh Sarlina Kurniarti 

Tunliu, dkk. Dukungan sosial keluarga memiliki peran dalam melindungi 

individu dari dampak negatif yang diakibatkan oleh stres. Ketika individu 

yang mendapatkan dukungan sosial tinggi maka akan merasakan dampak dari 
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stres lebih rendah karena terdapat individu yang telah membantu. Oleh karena 

itu, jika kurang memperoleh dukungan sosial keluarga maka narapidana akan 

merasa kurang perhatian dan kasih sayang.
41

  

 Bagi narapidana dukungan sosial keluarga merupakan hal penting, 

sesuai kodratnya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia 

pasti saling membutuhkan dan saling dibutuhkan oleh orang lain. Dengan 

begitu, pada kehidupan pribadi seseorang sangat diperlukan adanya kehadiran 

dari orang lain. Individu akan memerlukan sebuah dukungan dari orang yang 

terdekat dan yang utama yaitu keluarga. Dukungan itu diharapkan dari 

keluarga, dikarenakan keluarga adalah lingkungan pertama yang paling dekat 

dengan narapidana.
42

  

 Bentuk dukungan sosial berupa bantuan, kesempatan bercerita, 

meminta suatu pertimbangan, atau mengeluh apabila menghadapi 

permasalahan pribadi. Narapidana akan mendapatkan manfaat dan merasakan 

perasaan seperti dihargai, dicintai, dan lebih dimanusiakan keberadaannya 

serta ditolong oleh sumber dukungan sosial keluarga tersebut, sehingga 

seorang narapidana mampu menjalankan kehidupan di Lembaga 

Pemasyarakatan dengan wajar dan baik.
43
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Science,vol. 1: 2 (June 2019), hlm. 72-73. 
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2. Tinjauan Tentang Narapidana Pelaku Klitih 

 

a. Pengertian Narapidana 

 Narapidana adalah orang hukuman (sedang menjalankan masa 

hukuman dikarenakan tindak pidana) terhukum. Menurut kamus hukum, 

narapidana merupakan orang yang menjalani pidana dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 6, terpidana adalah 

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.
44

  

 Pidana ialah suatu akibat hukum dari tindakan pidana yang telah 

dilakukan. Akibat dari perbuatan kejahatan tindakan yang melawan hukum 

atau melanggar hukum tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dan 

bahkan lebih, guna membuat jera masing-masing individu atau 

kelompok.
45

 

 Narapidana melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kriminal, 

yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma 

agama, dan norma sosial yang sudah berlaku pada masyarakat. Adapun 

yang termasuk dalam tindak kriminal (delik) yakni pembunuhan, 

pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, penipuan, 
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penyalahgunaan obat terlarang, mabuk minuman keras, korupsi, dan 

perjudian.
46

 

b. Hak Narapidana (Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1) Dan Ancaman 

Hukuman Pidana Bagi Pelaku Klitih, Antara Lain : 

  Hak pertama adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 

kepercayaannya. Kedua mendapat perawatan, baik perawatan rohani 

maupun jasmani. Ketiga mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

Keempat Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

Kelima menyampaikan keluhan. Keenam mendapatkan bahan bacaan dan 

mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Ketujuh 

mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Kedelapan 

menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya.Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Kesembilan 

mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga. Kesepuluh mendapatkan pembebasan bersyarat. Kesebelas 

mendapatkan cuti menjelang bebas. Keduabelas mendapatkan hak-hak lain 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
47

 

  Adapun ancaman hukuman pidana bagi pelaku klitih pertama 

adalah pasal 351 penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. 

                                                           
 

46
Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas X (ttp: Erlangga, 

2001), hlm. 130. 
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Kedua pasal 170 KUHP pengeroyokan, dengan ancaman pidana penjara 12 

tahun. Ketiga pasal 406 pengerusakan, dengan ancaman pidana penjara 2 

tahun. Keempat Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 

penyalahgunaan senjata pemukul, senjata tajam, senjata penikam, atau 

senjata penusuk, ancaman pidana penjara 10 tahun. Adapun anak berusia 

dibawah umur juga dapat masuk ke dalam penjara yang berada di Lapas 

Khusus Anak.
48

 

c. Pelaku Klitih 

 Klitih (klitihan atau nglitih) dalam kamus bahasa jawa SA 

Mangunsuwito mengartikan sebagai kata dalam bahasa jawa bergenre khas 

jogjaan (dialek Jogja) yang kemudian membentuk kata pengulangan yakni 

klitah-klitih artinya jalan bolak-balik. Sedangkan pendapat Pranowo, kata 

klitah-klitih masuk dalam kategori dwilingga salin suara atau kata 

pengulangan yang berubah bunyi dan diartikan sebagai kluyuran yang 

tidak memiliki tujuan dan tidak mengandung unsur negatif.
49

 Tetapi saat 

ini, makna klitih telah berubah dari positif menjadi makna tindakan negatif 

yang identik dengan kriminalitas dan sadisme.
50
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 Klitih lekat dengan kegiatan nekad yang dilakukan oleh remaja 

laki-laki yang usil melakukan tindakan berbahaya terhadap pengguna jalan 

sehingga dapat mencelakakan korbannya. Saat melakukan aksi, mereka 

biasanya menggunakan senjata tajam seperti gir, celurit, pedang, pisau, 

parang, dan lain sebagainya. Korbannya dari mulai luka-luka ringan 

sampai meninggal dunia, juga cukup banyak.
51

 Dalam melakukan aksi 

klitih, para pelaku umumnya berboncengan. Yang memegang setir disebut 

jongki, sedangkan yang bertugas melukai disebut eksekutor.
52

 

 Pelaku klitih tergolong anak dibawah umur dan remaja, yang 

berstatus seorang pelajar. Dalam Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menyatakan anak adalah 

seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.
53

 Kemudian untuk usia remaja meliputi sebagai berikut, pada 

remaja awal usia 12 sampai 15 tahun, pada remaja madya usia 15 sampai 

18 tahun, dan pada remaja akhir usia 19 sampai 22 tahun.
54
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Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), hlm. 184. 

 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/09/24/510/1019899/-aksi-klithih-pembacok-pelajar-smk-di-jogja-yang-meninggal-dunia-ternyata-masih-anak-anak
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/09/24/510/1019899/-aksi-klithih-pembacok-pelajar-smk-di-jogja-yang-meninggal-dunia-ternyata-masih-anak-anak
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d. Faktor-Faktor Terjadinya Klitih 

  Menurut ahli sosiolog kriminalitas Universitas Gadjah Mada, 

Soeprapto yang dikutip oleh M. Yasin, terdapat beberapa faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya aksi klitih, diantaranya : 

1) Faktor internal, faktor ini terjadi disebabkan seorang individu yang 

salah dalam mengimplementasikan mengenai cara solidaritas. 

2) Faktor keluarga, faktor ini terjadi disebabkan keluarga kurang memberi 

perhatian sehingga remaja menjadi terbiasa dengan bentuk kekerasan. 

3) Faktor sekolah, faktor ini terjadi disebabkan kualitas pengajaran yang 

berkualitas telah hilang. 

4) Faktor lingkungan, faktor lingkungan seorang individu yang buruk 

dapat mendorong terjadinya tindak kekerasan.
55

 

e. Kategori Pelaku Klitih 

 Pertama, mereka yang hanya ikut-ikutan. Ikut berkumpul dengan 

kelompok geng tertentu, biasanya geng sekolah. Cara main geng ini, 

biasanya mereka mencari atau mengincar geng sekolah lain yang menjadi 

musuh. Berawal dari jalan-jalan untuk mencari angin, kemudian 

melakukan aksi kejahatan di jalanan berupa tawuran antar geng sekolah.
56
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 Kedua, anak-anak yang dikatakan sebagai berandal. Berandal ini 

dalam artian sekolahnya tidak jelas, pergaulannya tidak jelas, pekerjaannya 

pun tidak jelas yang kemudian mereka bergerombol melakukan 

penganiayaan. Cara main geng ini, biasanya mereka meminum minuman 

keras dulu, setelah minumannya habis mereka jalan kemudian melakukan 

penganiayaan dan pembacokan. Korban yang diincar biasanya dari anak 

muda dan dipilih secara random.
57

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendapat Bogdan dan 

Taylor dalam Lexy J. Moleong dikutip oleh Bambang Rustanto, 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur dalam penelitian yang 

dapat menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata yang tertulis maupun dari 

lisan orang-orang atau perilaku yang diamati.
58

 Peneliti datang ke lokasi 

penelitian, kemudian memberi pertanyaan, mencatat, mengamati, menggali 

informasi-informas dari informan yang erat hubungannya dengan peristiwa 

yang terjadi pada saat itu.
59

 Dalam penelitian ini, untuk mengetahui dukungan 
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sosial keluarga yang diberikan kepada narapidana pelaku klitih di Lapas 

Kelas IIA Yogyakarta. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta (Lapas Wirogunan) beralamat di Jl. Taman Siswa No. 6, 

Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55166. 

3. Subjek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

  Pendapat Spradley dikutip oleh Basrowi dan Suwandi, subyek 

penelitian ialah sumber informasi. Adapun pendapat lain dari Moleong 

yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi, mengatakan bahwa subyek ialah 

individu yang bisa memberikan informasi tentang keadaan lingkungan 

penelitian sehingga bermanfaat bagi peneliti.
60

 Untuk menentukan 

informan, peneliti mengunnakan teknik purposive sampling. Adapun 

pengertian Purposive sampling adalah suatu teknik untuk menentukan 

sampel yang menggunakan pertimbangan khusus maka dapat menjadi 

informasi atau sampel.
61

  Adapun subyek penelitian ini, yaitu : 
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1) Petugas lapas. Tujuannya untuk mengetahui informasi mengenai 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

2) Narapidana pelaku klitih yang berjumlah 3 orang, dengan kriteria : 

pelaku sebagai eksekutor dan jongki, karena pelaku mendapatkan 

hukuman penjara paling lama yakni selama 7 tahun bahkan lebih. 

Tujuannya untuk mengetahui penerimaan dukungan sosial keluarga 

yang telah diperoleh.  

3) Keluarga dari narapidana pelaku  klitih yang berjumlah  3 orang, 

setiap keluarga terdapat 1 orang, sesuai dengan subyek narapidana 

pelaku klitih. Tujuannya untuk mengetahui dukungan sosial 

keluarga untuk narapidana pelaku klitih pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

b. Obyek Penelitian 

  Menurut Spradly dikutip oleh Sugiyono, obyek dari penelitian 

yang akan diamati disebut kondisi sosial, terbagi dalam tiga bagian antara 

lain actor (pelaku), activities (aktivitas) dan place (tempat).
62

 Adapun 

obyek dari penelitian ini adalah dukungan sosial keluarga terhadap 

narapidana pelaku klitih pada Lapas Kelas IIA Yogyakarta. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

  Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan datang 

ke lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal yang berkaitkan dengan 

tempat, ruang, kegiatan, pelaku, waktu, benda, tujuan, perasaan dan 

peristiwa.
63

 

  Adapun tujuannya untuk menjelaskan situasi sekitar yang dilihat, 

kegiatan yang dilakukan, beberapa orang yang ikutserta pada situasi itu 

dengan menunjukan kegiatan dan tingkah laku, serta arti dari peristiwa  

berdasarkan pada pandangan orang yang terlibat.
64

 Peneliti dalam 

melakukan penelitian ini, berperan sebagai non-participant. Non-

participant Observer ialah peran dalam observasi yang dipilih dalam 

melakukan pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat 

dengan kegiatan subyek penelitian.
65

 

  Dalam pengumpulan data, peneliti datang ke Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta rencana awal akan mengamati 

kegiatan secara langsung, tetapi karena kondisi sedang masa pandemi 

covid-19 dan tidak memungkinkan maka peneliti mengamati satu kali 

kunjungan online antara narapidana dengan keluarga secara virtual melalui 
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video call. Kunjungan online tersebut berdasarkan kebijakan baru dari 

Lapas selama masa pandemi covid-19. 

b. Wawancara 

 Menurut Golden dikutip dari Haris Herdiansyah, mendefinisikan 

wawancara adalah interaksi dengan dua orang atau lebih, yang mana 

berfungsi mencari tahu agar memperoleh data sebagai sasaran atas 

penelitian. Dalam melaksanakan interaksi wawancara diperlukan 

kepercayaan (trust) dari kedua belah pihak antara peneliti dengan 

subyek.
66

 Pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas sehingga peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
67

 

 Dalam melakukan proses wawancara, peneliti membuat daftar 

pertanyaan yang sudah disusun secara garis besar sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian. Kemudian peneliti akan membangun 

kepercayaan terlebih dahulu kepada narapidana pelaku klitih, keluarga 

narapidana, petugas lapas, maupun pihak-pihak terkait, agar dapat 

menggali lebih dalam pengalaman atau informasi yang akan diteliti. 

 

                                                           
 

66
Ibid., hlm. 118. 

 

 67
Endang Widi Winarwi, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatif 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research And Development (R&D), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 164. 



34 
 

 
 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik untuk pengumpulan data berupa 

dokumen-dokumen ataupun bahan cetak, rekaman, maupun tertulis 

berdasarkan dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian.
68

  

 Peneliti menggunakan dokumentasi resmi. Dibagi menjadi 2 

kategori, pertama dokumen internal seperti aturan lembaga, sistem yang 

berlaku, dan lain-lain. Kedua dokumen eksternal seperti data-data dari 

instansi berupa koran, buletin, majalah dan lain-lain.
69

 

 Dengan adanya dokumentasi resmi, maka peneliti dapat dengan 

mudah mengetahui data atau informasi  penting yang akan diteliti. Sebagai 

contoh, profil lembaga, daftar narapidana, dan lain-lain. 

5. Metode Analisa Data 

 Analisis data ialah proses mencari dan penyusunan data dengan cara 

sistematis yang telah didapatkan berupa hasil dari catatan di lokasi, hasil 

wawancara, serta hasil dokumentasi, dilakukan menggunakan cara 

diantaranya data diorganisasikan kedalam kategori, dijabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, pilih hal penting dan 

mempelajarinya, kemudian buat simpulan agar lebih mudah memahaminya 

baik untuk dirinya sendiri ataupun individu lain.
70

 Memproses analisa data 
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mulai dari menelaah dan menggali informasi seluruh data dari hasil yang 

diperoleh. 

 Menurut Sugiyono, analisa data dapat dilakukan melalui tahapan 

berikut: 

a. Reduksi data 

 Merupakan suatu proses dalam merangkum, memilih hal yang 

pokok. Kemudian, memfokuskannya pada hal penting, mencari tema 

beserta polanya. Dengan begitu maka data-data yang sudah direduksi dapat 

memberi suatu gambaran dengan jelas sehingga peneliti lebih mudah 

dalam mencari data lagi dan melakukan pengumpulan data selanjutnya 

apabila diperlukan. 

b. Penyajian data 

 Sesudah selesai melakukan reduksi data, untuk langkah berikutnya 

yakni mendisplay data. Dalam menyajikan data bisa dilakukan dengan 

bentuk berupa teks, grafik, tabel, transkip dan bentuk lain yang biasa untuk 

digunakan. Kemudian, setelah mendisplay data tersebut, peneliti lebih 

mudah mengetahui hal yang terjadi itu dan dapat membuat rencana kerja 

berikutnya atas dasar telah memahami hal tersebut.  

c. Penarikan kesimpulan  

 Pada penelitian ini sebuah penemuan baru dan belum ada 

sebelumnya. Dalam penemuan tersebut berbentuk deskripsi ataupun 
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gambaran mengenai subjek yang mana sebelumnya terlihat masih samar-

samar, sehingga jika sudah melakukan penelitian akan terlihat jelas serta 

dapat juga berbentuk hubungan kausal atau interpretatif, teori, maupun 

hipotesis.
71

 

6. Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini untuk membuktikan keabsahan data, peneliti 

memakai teknik triangulasi. Penjelasan teknik triangulasi adalah teknik untuk 

memeriksa kebenaran dari data yang telah diperoleh. Menurut Yin dikutip 

oleh Tohirin, adapun tujuan dari proses triangulasi agar dapat menentukan 

suatu hasil dari penelitian lebih tepat sehingga dapat meyakinkan sebab 

sumbernya dari beragam informasi. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber. Adapun langkah yang dilakukan 

dalam triangulasi data dalam penelitian ini, yaitu : 

a) Dilakukan peninjauan kembali data dari informan utama 

(narapidana pelaku klitih dan keluarga) dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dari dokumen pendukung. 

b) Melakukan perbandingan data dari hasil wawancara dengan hasil 

pengamatan secara virtual. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Supaya mempermudahkan dalam penyusunan dan pehamanan skripsi, 

maka diperlukan susunan pembagian sistematika penulisan kedalam beberapa 

bagian. 

Adapun sistematika sebagai berikut : 

 Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran tentang isi pembahasan ini. 

 Bab II pembahasan, berisi tentang gambaran umum tentang Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Diantaranya sejarah berdiri, letak 

geografis, visi misi, tujuan, fungsi dan sasaran pemasyarakatan, struktur 

organisasi, program pembinaan, daftar narapidana dan jenis hukuman, hak 

dan kewajiban narapidana (dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Dengan tujuan untuk mengetahui 

deskripsi mengenai gambaran lokasi penelitian. 

 Bab III pembahasan, berisi hasil dan gambaran pembahasan penelitian 

di lapangan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dengan tujuan untuk 

mengetahui dan menggambarkan dukungan sosial keluarga narapidana pelaku 

klitih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 
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 Bab IV penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran hasil 

penelitian yang selesai dilakukan. Saran ditujukan kepada keluarga 

narapidana, narapidana, petugas Lapas, dan bagi peneliti selanjutnya. Mulai 

dari bab satu hingga bab tiga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan 

rumusan masalah. 

 Pada bagian akhir skripsi terhadap daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan tentang dukungan 

sosial keluarga terhadap narapidana pelaku klitih pada Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari tiga narapidana pelaku klitih sebelum berada di Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta, mempunyai hubungan kurang baik dengan orang tuanya. 

Namun, setelah berada di Lapas hubungan antara anak dengan orang tua 

menjadi lebih baik. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya kunjungan ke 

Lapas, sehingga narapidana mendapatkan dukungan sosial keluarga. Tiga 

narapidana pelaku klitih mendapatkan dukungan sosial keluarga pada saat 

waktu kunjungan yang sudah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Yogyakarta yakni seminggu empat kali. Namun, tiga keluarga 

narapidana memiliki waktu berkunjung berbeda dan  tidak menentu. Mulai dari 

rutin seminggu 4 kali, seminggu 2 kali dan satu/dua/tiga bulan sekali. Hal 

tersebut dikarenakan faktor kesibukan dan faktor ekonomi. 

2. Terdapat empat bentuk dukungan sosial keluarga untuk narapidana pelaku 

klitih yang didapatkan. Pertama, dukungan instrumental berupa makanan, 

baju, dan uang. Kedua, dukungan informasional berupa informasi 

pemberian nasehat. Ketiga, dukungan emosional berupaungkapan non 

verbal. Keempat, dukungan pada harga diri berupa ungkapan penghargaan 
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yang bersifat positif. Bagi tiga narapidana pelaku klitih dukungan sosial 

keluarga paling dibutuhkan dan dinilai sangat bermanfaat. Manfaat yang 

dirasakan yakni lebih semangat, lebih tenang, dan adanya rasa dipedulikan. 

Hal tersebut baik untuk kondisi perkembangan psikologisnya selama 

menjalankan masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan. 

B. Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan peneliti telah melihat hasil 

penelitian, untuk meningkatkan hasil peneltian yang maksimal, maka peneliti 

ingin mengajukan saran, antara lain: 

1. Bagi Keluarga Narapidana  

 Diharapkan keluarga dapat memberi dukungan secara penuh dan lebih 

intens dalam menjalin hubungan komunikasi. Selain itu, apabila belum 

bisa berkunjung secara langsung, keluarga dapat melalukan kunjungan 

secara virtual melalui media yang telah disediakan oleh pihak Lapas agar 

narapidana tetap dapat merasakan dukungan emosional.  

2. Bagi Narapidana 

 Diharapkan narapidana dapat memanfaatkan adanya pemberian 

dukungan sosial dari berbagai pihak terutama keluarga, dapat mengambil 

pelajaran positif selama mengikuti pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan tidak melakukan perilaku yang melanggar hukum 

supaya tidak merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. 
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3. Bagi Petugas Lembaga Pemasyaratakan (Lapas) 

 Melihat bahwa tidak semua narapidana mendapatkan dukungan sosial 

dari keluarga secara rutin. Maka akan lebih baik apabila petugas Lapas 

terutama wali napi rutin memberikan dukungan sosial kepada narapidana. 

Hal tersebut penting dilakukan untuk mengurangi rasa kecemasan yang 

ada dalam diri narapidana dan tetap dalam kondisi yang baik.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti apabila tertarik akan melakukan penelitian yang serupa, 

maka diharapkan peneliti bisa melakukan penelitian lebih lanjut yang 

berhubungan dengan dukungan sosial keluarga mengenai narapidana 

pelaku klitih pada Lapas di Yogyakarta yang berbeda dan bisa menambah 

narasumber, karena kasus klitih masih marak terjadi di Yogyakarta. Selain 

itu, dapat mencoba menggunakan metode penelitian kuantitatif agar data 

yang dihasilkan lebih akurat. 
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12) Apakah pernah mengalami masalah selama berada di Lembaga 

Pemasyarakatan? 

13) Apakah menceritakan masalah kepada orang tua? 

14) Bagaimana tanggapan orang tua saat mengetahui cerita tersebut? 

15) Apakah pernah meminta pendapat kepada orang tua? 

16) Bagaimana tanggapan dari orang tua? 

17) Apa yang dibutuhkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan? 

18) Apa manfaat yang dirasakan saat orang tua membesuk dan memberi 

dukungan? 

19) Siapa yang paling penting dalam memberi dukungan? Apa alasannya? 
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