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Abstrak 
Gangguan kepribadian antososial yang dialami oleh seseorang menyebabkan 
mereka melakukan tindakan yang menyimpang dan melanggar norma 
maupun nilai yang berlaku disekitarnya, sehingga tak banyak dari mereka 
merupakan narapidana yang mendekam di dalam tahanan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dinamika keperibadian yang dimiliki oleh 
narapidana yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Peneliti juga 
akan mengidentifikasi beberapa penyebab yang membentuk seseorang 
mengalami gangguan kepribadian antisosial. Peneliti menggunakan metode 
studi kasus dengan pendekatan secara kualitatif. Partisipan pada penelitian ini 
berjumlah satu orang, yaitu Mahmud narapidana kasus pembunuhan 
berencana dan kasus percobaan penculikan anak di bawah umur. Pada proses 
pemeriksaan, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan beberapa tes 
psikologi lainnya. Hasil menunjukkan bahwa gangguan kepribadian antisosial 
yang dialami oleh partisipan tidak serta merta terbentuk saat dewasa, namun 
sejak masa kanak-kanak partisipan telah menunjukkan beberapa perilaku 
yang menyimpang. Selain itu, faktor ektsternal juga memiliki pengaruh dalam 
membentuk seseorang memiliki gangguan kepribadian antisosial. 
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