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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti melalui wawancara maupun observasi, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Wanita dewasa awal yang menjadi subjek penelitian kali ini 

merasa tertekan, frustasi, sampai mengalami stres dalam 

menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan yang dipisahkan 

oleh jarak lebih dari 150 mil. 

2. Kebutuhan dalam hubungan pacaran yang belum didapatkan 

secara maksimal maupun tidak sama sekali didapatkan oleh 

subjek sebagai seorang wanita adalah kebutuhan keintiman 

berupa sentuhan secara fisik serta perasaan ingin dekat dengan 

pasangan secara langsung melalui pertemuan face to face, 

komunikasi yang baik secara kuantitas atau minimal secara 

kualitas, passion dari pasangan berupa perasaan sayang yang 

dibuktikan melalui keseriusan akan hubungan, kepekaan, 

perhatian dapat memprioritaskan, kebutuhan akan komitmen ke 

depan untuk tingkat hubungan yang lebih serius, serta kebutuhan 

untuk saling percaya satu sama lain, baik subjek pada pasangan 

maupun sebaliknya.  

3. Masalah yang timbul dalam hubungan jarak jauh yang memicu 

munculnya stres pada subjek meliputi masalah mengenai 



 
 

 
 

pertemuan tatap muka yang minim , kehadiran pasangan secara 

fisik, kesulitan mencari kesempatan berkomunikasi baik untuk 

menyamakan waktu luang tanpa teralih dengan kesibukan, 

maupun tipe pasangan yang enggan diganggu melalui chat, 

telepon, atau direpotkan dengan penggunaan media videocall, 

kemudian kekuatiran akan kesetiaan kesabaran pasangan yang 

disertai perasaan cemburu dan overthinking, kesalahpahaman 

karena berbagai sebab seperti miss komunikasi, rencana dan 

jadwal untuk saling bertemu atau saling mengunjungi yang sering 

tertunda, masalah biaya transportasi, serta adanya perasaan 

sendiri yang muncul tiba-tiba. 

4. Keempat subjek dalam penelitian ini lebih banyak memilih untuk 

menggunakan emotion focused coping, terutama jenis koping 

mencari dukungan emosional yang menunjukkan intensitas dan 

pengaruh paling tinggi bagi koping lainnya, sedangkan jenis 

koping yang banyak dipengaruhi adalah koping mencari hikmah 

dari permasalahan.  

5. Jenis problem focused coping paling kuat pada keempat subjek 

hanyalah koping keaktifan diri dengan intensitas cukup tinggi, 

namun yang banyak memberi pengaruh pada jenis koping lain 

adalah jenis koping mencari dukungan sosial intsrumental 

6. Masing-masing subjek memiliki kekhasan dalam memilih jenis 

koping yang cocok bagi dirinya, nampak dalam perbedaan 

pemilihan dan penggunaan beberapa jenis koping yang muncul 



 
 

 
 

hanya pada dua atau tiga subjek, atau bahkan hanya digunakan 

oleh salah satu subjek. 

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi koping yang digunakan subjek 

adalah pekerjaan yang baik, dukungan sosial, sikap optimis, 

kontrol diri,  usia, serta kepercayaan yang positif. 

8. Pemaknaan yang didapatkan keempat subjek dalam menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh adalah tetap setia berkomitmen 

untuk saling menjaga hati satu sama lain.  

B. Saran 

1. Bagi subjek penelitian 

Subjek perlu memilih koping yang efektif yang sesuai dengan 

dirinya. Subjek perlu menyadari bahwa dalam menghadapi 

berbagai masalah yang menjadi stressor, subjek tidak dapat 

mengatasi hanya dengan satu bentuk koping saja. Tidak semua 

stressor dapat diselesaikan hanya dengan salah satu jenis koping. 

Seperti kecenderungan rata-rata subjek yang banyak 

menggunakan koping yang berfokus pada emosi seperti menangis 

atau mengalihkan fokus masalah kepada hal lain, dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk bisa melakukan problem 

focused coping  terutama tindakan instrumental untuk bisa 

memikirkan step untuk sampai pada solusi terbaik akan masalah. 

Subjek perlu menyadari bahwa dengan melakukan pengalihan 

pada aktivitas yang menyibukkan waktu subjek secara berlebihan 

seringkali bukanlah jalan terbaik untuk menghindari masalah, 

justru dapat berdampak kurang baik contohnya bagi kesehatan 



 
 

 
 

subjek secara fisik. Subjek juga disarankan tidak hanya 

melakukan instrospeksi yang cenderung pada menyalahkan diri 

sendiri karena mungkin saja akan justru menambah stressor atas 

rasa bersalah yang berlebihan. Subjek dapat melakukan 

instrospeksi diri yang lebih mengarah pada waktu untuk diam, 

serta subjek bisa memulai untuk menuliskan apa saja hal-hal 

yang sekiranya dapat dirubah dari diri subjek sendiri, target 

perubahan dan cara mencapainya, serta motivasi untuk 

melakukan perubahan tersebut. 

2. Bagi pasangan subjek penelitian 

Menjalani hubungan pacaran jarak jauh tidaklah mudah 

khususnya bagi seorang wanita yang membutuhkan pembuktian 

akan rasa kasih dan sayang dari pasangan. Sentuhan fisik yang 

diharapkan seorang wanita pada umumnya, tidak dapat diperoleh 

subjek dengan maksimal, karena itu subjek mengharapkan hal 

lain yang paling tidak dapat menjawab kebutuhannya seperti 

keterlibatan pasangan lebih lagi dalam hubungan. Kepekaan akan 

apa yang sedang diharapkan subjek , menjadi pendengar namun 

juga bertindak aktif memberi umpan balik, memberi penjelasan 

dan arahan yang menenangkan, menyempatkan waktu ditengah 

kesibukan untuk memberi perhatian, mengusahakan lebih banyak 

waktu untuk saling bertemu dan memiliki waktu berdua dapat 

menjadi bentuk dukungan dalam menjalani hubungan jaraj jauh 

yang berat. 

 



 
 

 
 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait 

koping stres pada wanita dewasa awal yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh sebaiknya memperhatikan bahwa koping 

stress bukanlah hal yang dapat diobservasi sehingga bagi peneliti 

selanjutnya dapat memilih metode pengumpulan data lain yang 

dapat melengkapi data hasil penelitian. Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan untuk memperdalam mengenai gejala stres yang 

timbul dari beban atas tiap kesulitan dan hambatan dalam 

hubungan jarak jauh serta kemungkinan faktor-faktor koping lain 

yang belum dapat terungkap yang mungkin berpengaruh pada 

penggunaan koping. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan 

penelitian mengenai koping stres pada hubungan jarak jauh 

dengan tidak terbatas pada gender, agar bisa didapatkan potret 

bagaimana dinamika koping stres hubungan jarak jauh yang 

terjadi pada pria yang memungkinkan adanya keunikan lain yang 

dapat memperkaya temuan mengenai koping stres pada hubungan 

jarak jauh. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai fenomena baru yang mungkin 

muncul dari adanya penelitian ini, yaitu mengenai hubungan 

tuntutan zaman akan pemenuhan pendidikan dan pekerjaan yang 

baik dengan pengorbanan akan cinta dan kebutuhan afeksi.  

 

 

 


