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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Rangkuman Hasil Keempat Subjek 

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

melalui proses wawancara dan observasi, diketahui bahwa keempat 

subjek lebih banyak memilih untuk menerapkan koping yang 

berfokus pada emosi ( emotion focused coping ) dibandingan dengan 

jenis koping yang berfokus pada masalah ( problem focused coping). 

Pengamatan diri,  pengalihan, mencari dukungan sosial emosional, 

menganggap ringan masalah, melarikan diri dari masalah, 

religiusitas, mencari hikmah dari permasalahan, represi, penerimaan, 

penghindaran, menyalahkan diri sendiri interpretasi positif, dan 

proyeksi adalah beberapa jenis koping berfokus pada emosi yang 

digunakan keempat subjek.  Jenis – jenis koping yang berfokus pada 

masalah yang digunakan keempat subjek adalah keaktifan diri 

(active coping), mencari dukungan sosial instrumental, negosiasi, 

agresi, tindakan instrumental, serta kontrol diri. 

Koping yang digunakan keempat subjek memiliki beberapa 

persamaan, namun juga ada beberapa perbedaan pada pilihan koping 

yang digunakan subjek disesuaikan dengan kebutuhan untuk 

mengatasi stres pada situasi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 

rincian tabel koping yang dipilih dan digunakan setiap subjek beserta 
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dengan intensitas penggunaannya yang berbeda-beda antara satu 

subjek dengan subjek lainnya : 

Tabel 7 

Kesimpulan Intensitas Tema Koping Stres  

 

 

No 

 

Jenis Koping Stres 

Intensitas Tema 

Subjek 

1 

Subjek 

2 

Subjek 

3 

Subjek 

4 

Emotion Focused Coping 

1 Pengamatan diri ++ ++  ++ 

2 Pengalihan ++ +++  ++ 

3 Mencari dukungan sosial emosional +++ ++ +++ +++ 

4 Menganggap ringan masalah  +++ ++  

5 Melarikan diri dari masalah +++    

6 Religiusitas ++ ++ +++ ++ 

7 Mencari hikmah dari  permasalahan  ++ ++ ++ ++ 

8 Penerimaan  ++ +++  

9 Penghindaran  ++   

Problem Focused Coping 

1 Keaktifan diri (active coping) ++ +++ ++ +++ 

2 Mencari dukungan sosial instrumental +++ ++  ++ 

3 Negosiasi  ++ +++  

4 Kontrol diri.    ++ 

 

Keterangan : 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ :  Intensitas tinggi 
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Keterangan Tabel Kesimpulan Intensitas Tema Koping Stres 

Emotion-focused coping (E)    

E2: Mencari dukungan sosial emosional   

E4: Religiusitas       

E5: Penerimaan      

E6: Mencari hikmah dari permasalahan  

E7: Melarikan diri dari masalah     

E9: Menganggap ringan masalah   

E15: Pengalihan 

E16: Penghindaran 

E18: Pengamatan diri 

    

Problem Focused Coping (P) 

P1: Keaktifan diri (active coping) 

P4: Kontrol diri 

P5: Mencari dukungan sosial instrumental 

P6: Negosiasi 
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Keempat subjek pada penelitian ini menujukkan beberapa 

persamaan dan juga perbedaan dalam hal penggunaan koping. 

Terdapat dua jenis koping yang berfokus pada emosi yang digunakan 

keempat subjek dengan intensitas yang berbeda-beda. Koping 

berfokus emosi pertama yang muncul pada keempat subjek adalah 

mencari dukungan sosial emosional,  akan tetapi intensitas 

kemunculannya berbeda, dimana pada subjek 1,3, dan 4 

menunjukkan intensitas yang  tinggi, sedangkan pada subjek 2 

menunjukkan intensitas sedang. Jenis koping berfokus emosi lain 

yang muncul pada keempat subjek adalah religiusitas dengan 

intensitas sedang pada subjek 1,2,4, dan tinggi pada subjek 3. Jenis 

koping mencari hikmah dari permasalahan juga dipilih semua 

subjek, walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda, yaitu 

intensitas rendah pada subjek 1 dan 4 dan intesitas sedang pada 

subjek 2 dan 3. Ketiga subjek menggunakan beberapa jenis koping 

berfokus masalah yang sama, yaitu pengamatan diri, dengan 

intensitas sedang pada subjek 1 dan 2, sedangkan pada subjek 4 

intensitasnya rendah. Koping lain yang dipilih ketiga subjek adalah 

pengalihan, dimana subjek 1 dan 4 intensitasnya sedang, subjek 2 

intensitasnya tinggi. Koping terakhir yang muncul pada ketiga 

subjek adalah jenis koping menganggap ringan masalah yang 

memperlihatkan intensitas berbeda antara subjek 1, 2, dan 3. Subjek 

1 muncul dengan intensitas rendah, subjek 2 muncul dengan 

intensitas tinggi, sedangkan subjek 3 muncul dengan intensitas 
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sedang. Ada beberapa jenis koping yang hanya digunakan oleh dua 

subjek, yaitu penerimaan, dengan intensitas sedang pada subjek 2 

dan intensitas tinggi pada subjek 3. Koping selanjutnya yang kedua 

subjek pilih adalah koping menyalahkan diri sendiri dan koping 

interpretasi positif dengan intensitas yang sama pada ketiga subjek 

yaitu intensitas rendah. Jenis koping lainnya, hanya muncul pada 

masing-masing subjek, dimana subjek 2 menggunakan koping 

represi dengan intensitas rendah serta koping penghindaran dengan 

intensitas sedang. Subjek 3 adalah satu-satunya subjek yang memilih 

koping proyeksi dengan intensitas rendah. 

Pada jenis koping yang berfokus masalah, muncul ada satu 

jenis koping yang muncul pada keempat subjek, yaitu koping 

keaktifan diri (active coping) dengan intensitas yang sama pada 

subjek 1 dan 3 yaitu sedang, dan subjek 2 dan 4 intensitasnya tinggi. 

Koping mencari dukungan sosial instrumental digunakan oleh ketiga 

subjek dengan intensitas yang berbeda satu sama lain. Subjek 1 

dengan intensitas tinggi, subjek 2 dengan intensitas rendah, dan 

subjek 4 dengan intensitas rendah. Beberapa jenis koping nampak 

digunakan pada kedua subjek, antara lain adalah negosiasi pada 

subjek 2 dengan intensitas yang rendah, dan subjek 3 dengan 

intensitas tinggi. Koping selanjutnya yang digunakan oleh subjek 2 

dan 3 dengan intensitas yang sama, yaitu intensitas rendah adalah 

koping tindakan instrumental. Koping berfokus masalah yang 

terakhir digunakan oleh kedua subjek pada penelitian ini adalah 
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kontrol diri yang muncul pada subjek 3 diikuti intensitas yang 

rendah, sedangkan subjek 4 dengan intensitas sedang. 

B. Pembahasan 

Wanita yang telah memasuki usia dewasa awal yaitu 20-40 

tahun (Dariyo, 2003, h.3) yang sedang berpacaran jarak jauh dengan 

pasangannya juga mengalami masalah dan kekecewaan karena 

berbagai kebutuhan dalam pacaran yang tidak terpenuhi selama 

menjalani hubungan yang dipisahkan jarak tersebut. Kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hubungan jarak jauh yang 

dirasakan subjek 2 dan 4 adalah kebutuhan mengenai komitmen 

pasangan, terutama komitmen pasangan yang terkait dengan 

keberanian pasangan untuk serius memikirkan tingkat hubungan 

yang lebih tinggi dan lebih lanjut. Kebutuhan akan keintiman 

muncul pada subjek 1,2, dan 4 yang menginginkan adanya sentuhan 

fisik seperti pelukan terutama ketika subjek sedang sedih atau sedang 

berjuang menghadapi banyak hal yang sulit dalam hidup. Kebutuhan 

akan keintiman yang diharapkan subjek ini juga berhubungan 

dengan kehadiran pasangan secara fisik sehingga dapat merasa 

dekat, khususnya ketika ada masalah diantara keduanya, dimana 

subjek ingin masalah bisa dibicarakan secara langsung face to face. 

Keempat subjek seluruhnya membutuhkan beberapa kebutuhan yang 

tidak kalah penting dalam sebuah hubungan, antara lain adalah 

kebutuhan saling percaya satu sama lain, baik pasangan yang dapat 

dipercaya subjek maupun perihal kepercayaan yang diberikan untuk 

subjek. Kebutuhan akan adanya passion dari pasangan, dimana 
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passion disini dapat diartikan sebagai hal-hal yang meliputi faktor-

faktor yang dapat mendorong motif memberi dan menerima 

perhatian (Stenberg dalam El-Hakim, 2014, h. 212-213), dimana 

keempat subjek mengaku bahwa pasangan kurang memberi passion 

untuk dirinya maupun hubungan keduanya, seperti pasangan yang 

kurang memberi perhatian, rasa dihargai dan diprioritaskan, kurang 

membangkitkan rasa kepekaan terhadap apa  yang diiginkan subjek, 

serta memberi bukti akan rasa kasih sayang dari pasangan dengan 

tidak hanya pasif menjadi pendengar setiap keluh-kesah subjek. 

Kebutuhan yang penting, terutama dalam hubungan jarak jauh 

diharapkan keempat subjek untuk bisa dipenuhi secara maksimal, 

adalah kebutuhan akan komunikasi yang baik yang seringkali 

terhambat, baik karena faktor-faktor eksternal diluar kendali 

keduanya, seperti masalah sinyal, perbedaan waktu siang dan malam, 

kesibukan pekerjaan pasangan yang padat sehingga hanya memiliki 

waktu larut malam ketika subjek sudah tidur, maupun faktor internal 

dari pasangan seperti pasangan yang tidak suka bertelepon, atau 

menggunakan media videocall dan lebih suka berkomunikasi hanya 

via chat, pasangan yang sudah memberi peringatan bahwa dirinya 

tidak mau diganggu dan tidak suka repot untuk selalu memberi kabar 

24 jam terus-menerus.  

Masalah-masalah dalam hubungan jarak jauh juga mewarnai 

hubungan subjek dengan pasangan yang tidak jarang menjadi 

sumber stressor bagi subjek. Masalah yang dihadapi keempat subjek 

antara lain adalah pertemuan tatap muka yang minim, dimana paling 
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cepat subjek bisa bertemu dengan pasangan dalam kurun waktu satu 

bulan sekali, namun ada pula yang harus menunggu sampai 4 atau 5 

bulan tanpa kepastian dikarenakan tanggung jawab pekerjaan. Ketika 

pasangan kembali ke Semarang pun banyak hambatan untuk 

keduanya dapat bertemu dan memiliki waktu khusus berdua. Bahkan 

salah satu subjek hanya pernah bertemu dengan pasangan sebanyak 

dua kali dalam kurun waktu dua tahun pacaran, dikarenakan 

keluarga pasangan yang tidak memperbolehkan anaknya pergi tanpa 

didampingi orang tua serta urusan keluarga mendadak. Masalah lain 

yang sama-sama dihadapi oleh keempat subjek adalah masalah 

sulitnya mencari kesempatan berkomunikasi, yang disebabkan baik 

karena sinyal, perbedaan waktu siang dan malam, kesibukan 

pekerjaan pasangan serta tuntutan tanggung jawabnya seperti harus 

sering pulang malam, atau bahkan pasangan sendiri yang tidak 

menginginkan komunikasi via telepon atau videocall yang lebih 

memudahkan keduanya berkomunikasi.  

Permasalahan komunikasi yang dirasakan keempat subjek, 

seringkali berpengaruh pada munculnya kesalahpahaman karena 

miss komunikasi, seperti menangkap maskut yang berbeda satu sama 

lain, tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya dimaksutkan, atau 

juga karena masalah kesalahan teknis (typo) ketika chatting. Masalah 

yang juga muncul pada keempat subjek adalah perihal kekuatiran 

subjek akan kesetian pasangan, biasanya timbul karena rasa cemburu 

dengan wanita-wanita yang dekat secara fisik dengan pasangan, ada 

di kota yang sama, serta perasaan inferior subjek menilai wanita di 
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kota pasangan tinggal jauh lebih menarik daripada dirinya. Selain itu 

ketidaktahuan subjek akan kegiatan, aktivitas, serta pergaulan 

pasangan juga menimbulkan kekuatiran sendiri bagi subjek. Masalah 

yang sama dihadapi oleh subjek 1 dan 2, dimana masalah kehadiran 

pasangan secara fisik, terutama ketika moment tertentu sangat 

diharapkan subjek, misalnya hari raya Idul Fitri, atau ketika subjek 

ada di titik rendah dalam hidup atau sedang mengalami kondisi yang 

sulit dan mengecewakan sehingga subjek ingin pasangan bisa hadir 

dan menemani. Subjek juga ingin ketika ada masalah bisa 

dibicarakan secara langsung tatap muka. Masalah yang dihadapi 

subjek 1 sendiri juga terkait masalah biaya terutama transportasi dari 

Kalimantan ke Semarang yang bila pasangan subjek harus sering 

pulang dan pergi memakan biaya yang cukup mahal bagi keduanya. 

Subjek 2 sendiri mengalami masalah perihal munculnya perasaan 

sendiri tiba-tiba, terutama ketika jarang pergi bersama teman, 

sehingga seakan semua hal dikerjakan sendiri termasuk rencana 

persiapan pernikahan. Bagi subjek 4, ada masalah yang menganggu 

hubungannya dengan pasangan, rencana untuk bisa saling 

mengunjungi pasangan sering tertunda atau batal karena ada 

kesibukan yang datang tiba-tiba dan harus segera diselesaikan, 

sehingga rencana yang sudah dibuat terhambat untuk bisa terealisasi. 

Ketika seseorang dihadapkan pada stressor, orang tersebut 

akan mencari cara untuk dapat mengatasinya, hal yang sama berlaku 

bagi subjek pada penelitian ini. Upaya untuk mengatasi stressor  

tersebut dinamakan koping (Siswanto, 2007, h.60). Koping sendiri 
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terbagi atas dua jenis, yaitu koping yang berfokus pada emosi 

(emotion focused coping) dan koping yang berfokus pada masalah 

(problem focused coping) (Bloona , 2012, h.47). Keempat subjek 

penelitian kali ini menggunakan dua jenis koping tersebut, namun 

dengan kemunculan intensitas yang berbeda-beda. 

Bentuk emotion focused coping yang digunakan keempat 

subjek antara lain adalah mencari dukungan sosial emosional, 

religiusitas, mencari hikmah dari  permasalahan. Koping berfokus 

emosi yang pertama yang digunakan semua subjek adalah mencari 

dukungan sosial secara emosional, yang merupakan strategi koping 

dengan mendapatkan dukungan moral, pemahaman, serta simpati 

dari orang lain ( Carver dan Scheier dalam Miranda, 2013, h.127-

128). Koping ini dipilih keempat subjek dengan cara membagi cerita 

dan keluh kesahnya pada orang terdekat, biasanya adalah sahabat 

maupun pembina rohani di gereja yang cukup mengerti keadaannya. 

Ketiga subjek menunjukkan intensitas yang sama untuk penggunaan 

jenis koping ini dikarenakan tidak bisa memendam perasaannya 

ketika menghadapi stressor. Subjek langsung akan menghubungi 

untuk bercerita melalui telepon saat itu juga atau membuat janji 

untuk bertemu langsung, namun satu subjek lain menunjukkan 

intensitas yang berbeda karena subjek lebih memilih untuk menahan 

perasaannya sendiri dan berdiam diri dahulu ketika menghadapi 

stressor daripada harus menjalin kontak dengan orang lain langsung. 

Koping lain yang digunakan semua subjek yang masih 

merupakan jenis koping berfokus emosi adalah religiusitas yang 
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adalah bentuk koping dengan cara berdoa mendekatkan diri pada 

Tuhan dan memohon ketenangan serta bantuan akan masalahnya 

(Carver dan Scheier dalam Miranda, 2013, h.127-128). Koping ini 

adalah koping yang cenderung digunakan subjek ketika mulai 

dihadapkan pada keadaan penuh stressor dan seakan tidak ada orang 

lain yang tepat untuk bisa mengerti keadaan subjek. Keempat subjek 

menerapkan koping ini dengan memutar lagu pujian rohani 

kemudian mengambil waktu berdoa maupun sholat untuk berpasrah 

diri terhadap ujian yang diberikan serta memohon petunjuk. Doa dan 

waktu tenang bersama Tuhan menurut kepercayaan subjek masing-

masing menolong subjek untuk menjadi lebih tenang dari perasaan 

panik akan masalah.  

Koping berfokus emosi terakhir yang digunakan semua 

subjek adalah mencari hikmah dari permasalahan, yaitu dengan 

mencari pembelajaran dari masalah yang sedang dihadapinya sampai 

menemukan sudut pandang lain (Aldwin dan Reverson dalam 

Indirawati, 2006, h.73). Koping ini bukanlah koping yang mudah 

dilakukan subjek, membutuhkan proses yang panjang sampai 

akhirnya subjek bisa merasa bahwa ada hal yang membuat subjek 

mengerti lebih banyak tentang dirinya sendiri, pasangan, maupun 

keuntungan bagi keduanya dengan adanya suatu masalah sehingga 

subjek akhirnya dapat melihat bahwa setiap permasalahan 

mengajarkan hal-hal baru yang penting bagi subjek maupun 

pasangan. 
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Koping berfokus emosi lainnya yang juga dipilih untuk 

mengatasi stressor, tetapi tidak diterapkan oleh semua subjek yaitu 

pengamatan diri, pengalihan, menganggap ringan masalah, melarikan 

diri dari masalah, represi, penerimaan, penghindaran, menyalahkan 

diri sendiri, interpretasi positif, serta proyeksi. Pengamatan diri, yang 

merupakan bentuk koping yang dilakukan subjek melalui 

pengamatan atas dirinya sendiri seperti ciri khas, tingkah laku, 

maupun sifatnya untuk bisa mendapatkan pemahaman mendalam 

mengenai diri sendiri (American Psychiatric Assosiation dalam 

Siswanto, 2007, h.66). Pengamatan diri yang dilakukan subjek 

adalah dengan melakukan introspeksi diri melalui evaluasi terhadap 

kelebihan maupun kekurangan dirinya sendiri yang mungkin dapat 

berpengaruh memicu munculnya masalah dalam hubungannya 

dengan pasangan. Manfaat yang dirasakan subjek melakukan koping 

ini adalah subjek mampu memandang  suatu masalah dari berbagai 

sudut pandang dan dapat mengenal diri sendiri lebih lagi serta dapat 

berkomitmen melakukan perubahan diri sebagai bentuk antisipasi 

akan timbulnya masalah yang sama karena kesalahan yang sama. 

Koping ini hanya digunakan oleh subjek 1 dan 2 dengan intensitas 

yang sama dan pada subjek 4 dengan intensitas lebih rendah.  

Penggunaan koping pengalihan yang adalah pemindahan 

reaksi dari suatu hal yang mengancam dan menjadi stressor kepada 

hal lain yang tidak mengancam ( Lazarus dalam Siswanto, 2007, 

h.60-64) hanya digunakan oleh subjek 1,2, dan 4. Pengalihan yang 

dilakukan subjek adalah dengan mencari pelampiasan lain yaitu  
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menyibukkan diri dan tidak memberi celah pada diri sendiri untuk 

mempunyai waktu luang berada di bawah tekanan stressor. Aktivitas 

atau hal lain yang dapat menguras fokus dan pikiran menjadi bentuk 

pelimpahan emosi subjek ketika subjek tidak bisa langsung 

menyerang sumber stressor. Akan tetapi, subjek menyadari dampak 

dari bentuk pengalihan yang dilakukan subjek berdampak kurang 

baik bagi dirinya sendiri seperti menjadi kelelahan dan kesehatan 

terganggu.  

Koping berfokus emosi lain yang muncul hanya pada subjek 

1, 2, dan 3 adalah koping menganggap ringan masalah, dimana ini 

merupakan bentuk koping yang menganggap seakan-akan dirinya 

sedang tidak mengalami masalah dan menolak memikirkan stres 

yang dialami (Aldwin dan Reverson (dalam Indirawati, 2006, h.73). 

Koping ini diterapkan subjek ketika ada masalah berat yang datang 

ketika menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan dengan 

menganggap bahwa masalah yang terjadi tidak penting untuk 

dipikirkan, sehingga subjek tidak mau memikirkannya terlalu jauh, 

lebih baik mengambil jalan yang mudah yaitu menganggap masalah 

itu tidak ada dan tidak terjadi. Koping ini dipilih ketiga subjek 

karena subjek merasa jika masalah terlalu dijadikan fokus pikiran 

dan dianggap terlalu serius akan menganggu kehidupan subjek 

sendiri, justru akan membuat stres yang dialami subjek bertambah, 

kemudian berdampak pada pekerjaan maupun pendidikan serta 

kegiatan lain subjek yang jauh lebih penting dari masalah. 
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Dua jenis koping yang sama yang muncul pada subjek 3 dan 4 

dengan intensitas yang sama, yaitu koping menyalahkan diri sendiri 

tindakan menuduh dan menyalahkan diri sendiri atas masalah yang 

sedang terjadi (Aldwin dan Reverson dalam Indirawati, 2006, h.73). 

Koping yang dilakukan subjek ini adalah dengan menganggap 

bahwa seringkali masalah yang terjadi disebabkan karena subjek 

sendiri seperti melakukan respon dan sikap yang salah, atau 

berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu dan tanpa memperhatikan 

keadaan pasangan. Koping lainnya adalah interpretasi positif yang 

merupakan jenis koping yang mendorong seseorang untuk kembali 

aktif menginterpretasi keadaan stres nya dengan sikap yang positif 

(Carver dan Scheier dalam Miranda, 2013, h.127-128). Koping ini 

digunakan subjek ketika menghadapi masalah dalam hubungannya 

yang berpengaruh pada aktivitas dan mengkhawatirkan bagi 

kelangsungan hubungan keduanya, ketika subjek merasa sangat 

terbebani dan seakan masalah terutama sikap pasangannya sendiri 

yang tidak sesuai harapan sulit untuk bisa dirubah dan diselesaikan.  

Salah satu koping berfokus masalah yang muncul subjek 2 

dan 3 dengan intensitas lebih tinggi pada subjek 3 yaitu koping 

penerimaan yang adalah menerima kenyataan yang menimbulkan 

stres (Carver dan Scheier dalam Miranda, 2013, h.127-128). Subjek 

menerima fakta yang ada bahwa memang stressor ada di dalam 

hubungan subjek dan pasangan. Koping ini dilakukan subjek dengan 

menerima kenyataan yang sulit akan sifat dan sikap pasangan yang 

jarang mau berkomunikasi atau bahkan memberi kabar pada 
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pasangan. Bagi subjek mau tidak mau diterima dan dibuktikan 

bahwa subjek mampu ikhlas menerima kondisi tersebut dan tidak 

terpuruk dengan keadaan tersebut, lagipula tidak ada yang bisa 

subjek lakukan untuk merubah keadaan jika subjek menolak pun. 

Penerimaan ini membantu subjek mengurangi stres yang dirasakan 

karena dapat lebih tenang menghadapi stressor. 

Jenis koping melarikan diri dari masalah yaitu usaha yang 

dilakukan untuk lari dari kondisi stres dengan mengandaikan bahwa 

kabur dari masalah akan membuat keadaan akan lebih baik (Aldwin 

dan Reverson dalam Indirawati, 2006, h.73). Hanya subjek 1 yang 

menggunakan jenis koping ini, yaitu dengan menangis. Subjek 

menganggap lari dari masalah yang datang dan pergi dari kondisi 

tersebut untuk  menangisi keadaannya akan menjadikan dirinya lebih 

baik, namun justru subjek makin terpuruk dan berpikir makin negatif 

dan semakin emosional melakukan suatu hal. Koping lainnya yang 

hanya digunakan salah satu subjek yaitu subjek 2 adalah koping 

represi dengan menahan impuls yang tidak bisa diterima (Lazarus 

dalam Siswanto, 2007, h.60-64) dan penghindaran yang adalah 

bentuk koping dengan cara menghindari dan menjauh dari situasi 

yang dapat menimbulkan stress (Lazarus dalam Siswanto, 2007, 

h.60-64). Represi yang dilakukan subjek 2 adalah dengan menekan 

ego dan menahan keinginan-keinginan akan hubungan lebih baik dan 

kondisi yang bisa lebih mudah, agar tidak menjadi reaktif melihat 

masalah. Subjek 2 pun melakukan penghindaran akan masalah, 

sehingga jika masalah bisa dihindari lebih baik menjauh dan jangan 
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menciptakan masalah agar tidak perlu bekerja dua kali, memikirkan 

masalah dan repot untuk mencari solusi permasalahan, dimana hal 

itu paling sulit untuk dilakukan.  

Koping yang hanya dilakukan salah seorang subjek yang 

terakhir adalah jenis koping proyeksi yaitu dengan menerapkan 

keadaan stres yang dirasakan kepada orang lain (Lazarus dalam 

Siswanto, 2007, h.60-64) yang hanya muncul pada subjek 3. 

Tindakan dari jenis koping ini yang nampak pada subjek adalah 

ketika subjek marah pasti orang di sekitar subjek juga terkena 

dampak dari amarah dan emosi subjek, biasanya melalui jawaban -

jawaban subjek yang terkesan kasar atau justru marah dan 

membentak-bentak sahabat atau orang tua nya yang sedang 

mengajak bicara. 

Koping berfokus masalah pun ada yang digunakan oleh 

keempat subjek, walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda, 

lebih tinggi pada subjek 2 dan 4, dan lebih rendah pada subjek 1 dan 

3, yaitu koping keaktifan diri (active coping). Keaktifan diri 

merupakan koping mengambil tindakan yang aktif demi mengatasi 

stres serta memperbaiki efek dari stres tersebut (Carver dan Scheier 

dalam Miranda, 2013, h.127) yang ditunjukkan dengan sikap subjek 

yang tidak menunda-nunda untuk membicarakan masalah dan 

sesegera mungkin mendiskusikan penyelesaian masalah dengan 

pasangan tidak menunggu sampai keesokan harinya. Koping mencari 

dukungan sosial secara instrumental hanya muncul pada subjek 1, 2 

dan 4. Jenis koping ini diterapkan subjek ketika menghadapi masalah 
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dengan pasangan dimana subjek menemukan jalan buntu untuk 

memikirkan solusi permasalahnnya sendiri karena sudah terlalu 

panik menghadapi masalah, sehingga subjek meminta nasihat, sudut 

pandang, dan peneguhan dari orang lain terutama mengenai 

kekuatiran-kekuatiran subjek yang belum tentu kebenarannya untuk 

pada akhirnya subjek mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Subjek 2 dan 3 menggunakan dua jenis koping yang sama 

yaitu negosiasi berkompromi dengan suatu situasi demi 

mendapatkan pandangan positif terhadap masalah (Aldwin dan 

Revenson dalam Indirawati, 2006, h.72) yang muncul dengan sikap 

kompromi subjek dengan keadaan pasangan yang seperti tidak dapat 

mengusahakan untuk menemui subjek atau memberi kabar kepada 

subjek karena faktor alam seperti sinyal di tengah laut, jadwal cuti 

kerja pasangan, serta keperluan keluarga pasangan yang mendadak 

yang terjadi diluar kendali subjek maupun pasangan. Koping lain 

adalah tindakan instrumental dengan menyusun rencana berupa 

solusi-solusi yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalahnya 

(Aldwin dan Revenson dalam Indirawati, 2006, h.72) dimana subjek 

tidak hanya larut dalam masalah dan kesedihan maupun 

kekecewaannya, namun dapat bangkit memikirkan langkah apa yang 

harus dilakukan agar sampai pada solusi terbaik bagi masalahnya. 

Koping kontrol diri yang merupakan cara mengatasi masalah 

dengan tidak bertindak buru-buru dan mampu menahan diri untuk 

menunggu saat yang tepat agar dapat menentukan langkah untuk 

memikirkan masalahnya (Carver dan Scheier dalam Miranda, 2013, 
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h.127) yang hanya muncul pada subjek 3 dan 4 yaitu dengan tidak 

reaktif membesarkan dan hanya mengutamakan emosi nya lalu 

menyudutkan pasangan, namun bisa berdiam diri menunggu sampai 

tenang dan tidak melakukan tindakan yang meganggu pasangan. 

Koping terakhir berfokus masalah yang hanya muncul pada subjek 2 

adalah koping agresi dengan melakukan penyerangan pada sumber 

stres yang dirasa mengancam atau dapat melukai dirinya (Lazarus 

dalam Siswanto, 2007, h.60-64) yaitu dengan marah ketika dirasa 

masalah tersebut perlu ditanggapi dengan marah. 

Beberapa faktor mempengaruhi pemilihan dan penggunaan 

koping pada subjek-subjek diatas. Faktor-faktor yang berpengaruh 

adalah seperti sikap optimis, usia, pekerjaan yang baik, kepercayaan 

positif, dukungan sosial, dan kontrol diri. Keempat subjek juga 

mengalami bahwa dukungan sosial dari sahabat, pembina rohani, 

dan orang tua membantu subjek untuk mampu memilih strategi 

koping yang paling sesuai untuk masalah yang sedang dihadapi oleh 

subjek, tepat dengan apa yang disampaikan oleh Lazarus dan 

Folkman (dalam Bloona, 2012, h. 47). Makin bertambahnya usia 

yang juga berarti menuntut subjek untuk menjadi lebih dewasa 

dalam memilih dan mengambil keputusan membuat ketiga subjek 

yaitu subjek 2,3, dan 4 mampu memilih strategi koping yang lebih 

baik yang akan membantu menghadapi stressor. Faktor usia yang 

berpengaruh pada pemilihan koping pada subjek ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Halgin & Whitbourne (2010, h. 259) 
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bahwa usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi koping 

stres.  

Sikap optimis yang dimiliki oleh subjek 2,3, dan 4 mendorong 

subjek untuk mampu melakukan tindakan instrumental yaitu 

memikirkan langkah untuk melakukan penyelesaian masalah, 

kemudian subjek juga dapat mengatur stres nya dengan mampu 

untuk melakukan keaktifan diri dan interpretasi masalah dengan 

lebih positif, sama seperti  teori Taylor (2012, h.169). Faktor yang 

berpengaruh pada strategi koping yang digunakan subjek 2 dan 3 

adalah kepercayaan yang positif yang membantu subjek mampu 

yakin dengan dirinya sendiri dimana kepercayaan tersebut membantu 

subjek merasa bahwa dirinya mampu melakukan koping sehingga 

subjek bisa menekan munculnya potensi stres. Hal ini seperti 

pendapat yang disampaikan oleh Lazarus dan Folkman (dalam 

Bloona, 2012, h. 47). 

Salah satu subjek, yaitu subjek 2 mengalami bahwa kontrol 

diri yang dimilikinya dapat membantunya mengatasi stres, karena 

jika subjek tidak bisa mengontrol emosinya maka kekuatirannya 

adalah bisa saja subjek melakukan tindakan koping yang destruktif 

yang bisa berpengaruh buruk pada dirinya maupun kelangsungan 

hubungannya, sejalan dengan apa yang diungkapkan Taylor (2012, 

h.169). Pekerjaan yang baik dengan suasana yang dapat memberi 

kelonggaran pada subjek 1 untuk bisa tetap berkomunikasi selama 

bekerja walaupun tidak terus-menerus, tetapi paling tidak peraturan 

kantor yang tidak begitu ketat membantu subjek untuk bisa 
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merasakan adanya situasi pekerjaan yang membantu subjek dapat 

segera menyelesaikan masalah, tepat seperti yang dikemukakan oleh 

Halgin dan Whitebourne (2010, h.259).  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka diketahui bahwa jenis strategi koping yang banyak digunakan 

oleh seluruh subjek adalah jenis emotion focused coping¸ dimana 

berarti koping subjek difokuskan pada emosi. Hasil penelitian juga 

membuktikan bahwa keempat subjek mampu mengatasi stressor 

yang dihadapi, dan tetap dapat kuat bertahan meskipun dihadapkan 

pada masalah-masalah yang membebani subjek, sehingga subjek 

tetap dapat bertahan pada komitmen untuk terus melanjutkan 

hubungan dengan pasangan.  

C. Kelemahan penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kelemahan 

seperti tema koping stres yang sulit untuk dapat di observasi, 

sehingga peneliti pun terhambat oleh beberapa keterbatasan untuk 

dapat mengamati dan melihat koping stres yang muncul pada subjek. 

Observasi yang dapat dilakukan peneliti hanya pada perilaku yang 

muncul pada subjek yang dapat dikaitkan dengan koping stres. 

Peneliti pun hanya dapat melakukan pengamatan pada beberapa 

aktivitas subjek yang kurang dapat memberi gambaran mengenai 

koping stres yang digunakan subjek, dimana perilaku terkait koping 

stres pada subjek yang muncul pun terbatas pada beberapa jenis 

koping saja.  Peneliti pun hanya mampu melakukan observasi 
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tambahan pada perilaku yang nampak selama wawancara serta  

perilaku yang ditunjukkan subjek ketika melakukan aktivitas luar 

rumah yang juga terbatas, karena peneliti tidak dapat mengikuti 

semua kegiatan subjek. Peneliti juga menemukan kesulitan untuk 

mencari subjek yang cocok dengan kriteria terutama untuk mencari 

subjek yang berkuliah dan bersedia untuk menjadi subjek penelitian, 

sehingga diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mendapatkan 

kepastian keempat subjek. Kesibukan masing-masing subjek sehari-

hari, dimana keempat subjek banyak memiliki waktu luang yang 

rata-rata jatuh pada hari yang sama dan jam pertemuan yang hampir 

sama atau bahkan sama antara subjek satu dengan yang lain sehingga 

seringkali jadwal pertemuan antara satu subjek dengan yang lain 

seringkali overlapping sehingga peneliti harus mengatur jadwal 

sedemikian mungkin agar dapat menjangkau semua subjek demi 

kelancaran penelitian dan kelengkapan pengambilan data. Kesulitan 

lain yang ditemukan peneliti adalah keempat subjek yang menolak 

untuk melakukan wawancara di rumah subjek sendiri dan memilih 

lokasi wawancara di tempat umum yang cukup ramai atau di rumah 

kerabatnya ketika sedang ramai karena ada beberapa sahabat yang 

berkumpul sehingga kurang kondusif untuk melakukan wawancara. 
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Matriks 5. Matriks Interkorelasi Keempat Subjek 

1. Emotion Focused Coping      2. Problem Focused Coping   3.  Problem Focused Coping dan Emotion Focused Coping 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
       P1 : Keaktifan Diri 

 P5 : Mencari dukungan sosial 

              instrumental 

       P6 : Negosiasi 

 

 

 

Keterangan :                    
E2 : Mencari dukungan sosial emosional                                      

E4  : Religiusitas 

E5  : Penerimaan 

E6  : Mencari hikmah dari permasalahan 

E9  : Menganggap ringan masalah  

E15: Pengalihan          

E16: Penghindaran                  Keterangan :         

E18: Pengamatan diri                 P1 : Keaktifan diri        

     P4 : Kontrol diri 

     P5 : Mencari dukungan sosial instrumental 

     P6 : Negosiasi 

     E2 :  Mencari dukungan sosial emosional 

     E4  : Religiusitas 

     E5  : Penerimaan 

     E6  : Mencari hikmah dari permasalahan 

     E9  : Menganggap ringan masalah  

     E15: Pengalihan 

     E16: Penghindaran 

     E18: Pengamatan diri 

 

 

 

 

 E2 E4 E5 E6 E9 E15 E16 E18 

E2  +++    ++   

E4 +++   +++    +++ 

E5   +++      

E6 -  +++ ++    ++ 

E9  - +++ ++    +++ 

E15   - +++     

E16    -  ++   

E18     - +++   

 P1 P5 P6 

P1 - ++  

P5  -  

P6    

 P1 P4 P5 P6 E2 E4 E5 E6 E9 E15 E16 E18 

P1 -  ++          

P4  -    +++    ++   

P5   -  +++   +++    +++ 

P6    -   +++      

E2     -  +++ ++    ++ 

E4      - +++ ++    +++ 

E5       - +++     

E6        -  ++   

E9         - +++   

E15          -   

E16           -  

E18            - 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 6. Koping Stres pada Semua Subjek Wanita Dewasa Awal yang Menjalani Hubungan Pacaran Jarak Jauh (Long Distance Relationship) 

Komponen Penting yang Dibutuhkan dalam Pacaran Jarak Jauh 

yang tidak terpenuhi : 
Keintiman (1,2,4), Adanya saling percaya satu sama lain (1,2,3,4), Adanya 

komunikasi yang baik (1,2,3,4), Passion (1,2,3,4), Komitmen (2,4) 

Masalah yang Menjadi Rintangan dalam Menjalani Hubungan Pacaran Jarak Jauh: 
Pertemuan tatap muka yang minim (1, 2, 3, 4), Kesulitan untuk mencari kesempatan berkomunikasi (1, 2, 3, 4), Kekuatiran akan kesetiaan 

kesabaran pasangan (1, 2, 3, 4), Kesalahpahaman karena berbagai sebab (1, 2, 3, 4), Rencana dan jadwal untuk saling bertemu atau saling 

mengunjungi (4), Kehadiran pasangan secara fisik (1, 2), Masalah biaya transportasi (1), Perasaan sendiri yang datang tiba-tiba (2) 

Melakukan Koping Stres 

Problem Focused Coping: 

 

Emotion Focused Coping: 
  

         Stres 

Gejala emosional: mudah marah (1), (3) , (4), Gejala intelektual : susah berkonsentrasi (3) , Gejala interpersonal : mudah menyalahkan orang lain (1), kehilangan kepercayaan terhadap pasangan (2), (3) , Gejala subjektif :  perasaan sendiri (2) , 

kekecewaan, perasaan sendiri (3), Gejala fisiologis : sakit maag (3), (4), Gejala keorganisasian : mengasingkan diri (2), Gejala kognitif  : terlalu peka/ sensitif (1), perhatian mudah teralih (4), Gejala fisikal : tidur tidak teratur (4) 

 

Wanita Dewasa Awal yang Menjalani Hubungan Pacaran Jarak Jauh 

Kebutuhan Afeksi (Cinta, Kasih Sayang, Perasaan Dimiliki-Memiiliki Pacaran Pacaran Jarak Jauh (Long Distance Relationship) 

Religiusitas 

 

Pengamatan diri 

Mencari hikmah dari 

permasalahan 

 

Pengalihan 

Mencari dukungan 

sosial emosional 

 

Penerimaan 

Menganggap 

ringan masalah 

Penghindaran 

 
Melarikan diri dari masalah 

 
Negosiasi 

 

Mencari dukungan 

sosial instrumental 

 

Kontrol diri 

 

Keaktifan diri 

Faktor yang Mempengaruhi Koping Stres : 

 

Dukungan sosial Sikap Optimis Kepercayaan positif  Usia  Pekerjaan yang baik Kontrol diri 


