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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Hasil Subjek 

Ketiga subjek mengalami stres sebelum dan sesudah 

melaksanakan tugas sebagai tim walikat. Dalam melaksanakan 

tugasnya ketiga subjek merasa berat hati, karena berlawanan dengan 

hati nurani mereka, tetapi subjek menerima tugas yang menjadi 

stressor bagi mereka itu karena sebagai anggota mereka harus siap 

perintah.  

Coping stress yang dilakukan oleh para subjek sebelum 

pelaksanaan tugas ketiga subjek ialah melakukan acceptance untuk 

menerima perintah. Subjek 1 melakukan coping postive reappraisal, 

dengan datang pada seorang ustad untuk membantu mempersiapkan 

dirinya secara batin dan mental untuk melaksanakan tugas 

negaranya. Subjek 2 yang merasa tugasnya berat, dan khawatir sejak 

pengumuman penugasan melakukan coping seeking social support 

untuk menenangkan pikiran dan menyemangati dirinya, dengan 

meminta doa restu kepada keluarganya sebelum berangkat bertugas. 

Subjek juga menceritakan tugasnya terkait menjadi tim walikat 

kepada keluarganya sebagai penyalur perasaannya. Begitu juga 

dengan subjek 3 yang merasa kesal saat mengetahui dirinya terpilih 

menjadi tim walikat untuk yang ke dua kali. Subjek tidak terima 

karena dirinya dilibatkan kembali dalam tugas tersebut.  
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Meskipun ketiga subjek merasa tidak nyaman dengan tugas 

yang harus mereka laksanakan, mereka tetap fokus pada persiapan 

pelaksanaan dengan mengikuti latihan rutin untuk mempersiapkan 

diri menghadapi stressor, latihan ini termasuk dalam active coping. 

Setelah selesai melaksanakan tugaspun ketiga subjek tidak 

kembali dengan keadaan yang biasa saja, mereka mengalami dampak 

yang tidak mengenakkan dalam hidup mereka. Pada subjek 1 merasa 

menjadi emosinya mudah terpancing, dan rasa kemanusiaannya 

untuk mengasihani berkurang. Subjek menggunakan coping 

displacement yang dituju pada anak-anaknya. Subjek lebih 

menguatkan diri dengan coping positive reappraisal sebagai saat-

saat untuk menenangkan diri dan bercerita pada Tuhan dan berfikir 

positif dengan keadaannya saat ini. 

Subjek 2 merasa terbayang-bayang kejadian, sampai 

mempengaruhi fisiknya yang demam selama tiga hari coping ini 

termasuk konversi. Kemudian subjek 2juga mencoba untuk 

melakukan coping seeking sicoal support dengan mencari informasi 

apa yang harus dilakukannya untuk menenangkan pikirannya pada 

teman dan istrinya. Coping sublimasi muncul sebagai pengalih 

pikirannya dari stressor pasca bertugas.  

Subjek 3 merasa takut akan adanya karma bagi keluarganya 

dikemudian hari, juga merasa dirinya sebagai mesin pembunuh 

karena sudah terlalu sering dilibatkan dalam eksekusi pidana mati. 

Tetapi subjek 3 mencoba untuk represi untuk menyimpan 
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kekesalannya sendiri dan denial dengan tidak memikirkan masalah 

agar tidak membuatnya semakin stres. 

Untuk mengatasi stres yang mereka alami, ketiga subjek 

melakukan coping yang sesuai dengan kemampuan diri mereka 

masing-masing. Setiap subjek memiliki emotional focused 

copingnya dengan intensitas yang berbeda-beda. Coping yang ketiga 

subjek lakukan dalam menghadapi stressoradalah acceptance, 

dengan intensitas yang sama, yaitu intensitas tinggi.  

Coping denial hanya digunakan oleh subjek 3 dengan 

intensitas rendah. Sedangkan subjek 1 dan 2 sama-sama 

menggunakan coping positive reappraisal dengan intensitas yang 

juga berbeda, pada subjek 1 intensitas tinggi, sementara subjek 2 

dengan intensitas sedang.Coping escape avoidance, digunakan oleh 

subjek 1, 2 dan 3 dengan intensitas sedang. Subjek 1 menggunakan 

coping displacement dengan intensitas tinggi. Emotional focused 

coping lain yang digunakan adalah sublimasi pada subjek 1 dan 2 

menggunakan coping ini dengan intensitas yang berbeda, pada 

subjek 1 dengan intensitas sedang, subjek 2 dengan intensitas tinggi. 

Coping konversi hanya digunakan pada subjek 2 dengan intensitas 

rendah.  

Problem focused coping yang digunakan ketiga subjek adalah 

active coping, dilakukan oleh subjek 1, 2 dan 3 dengan intensitas 

sedang. Coping seeking social support hanya muncul pada subjek 1 

dan 2, intensitas rendah pada subjek 1 dan intensitas sedang pada 

subjek 2.   
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Tabel 6. Intensitas Coping Stress Ketiga Subjek 

 

Keterangan : 

+++ : Intensitas tinggi 

 ++ : Intensitas sedang 

 +  : Intensitas rendah 

  

 

 

 

  

No Jenis Coping Stress 

 

Intensitas Tema 

 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Emotional Focused Coping 

1 Acceptance +++ +++ +++ 

2 Denial   + 

3 Positive reappraisal +++ ++  

4 Escape avoidance ++ ++ ++ 

5 Displacement  ++   

6 Sublimasi  ++ ++  

7 Konversi  ++   

Problem Focused Coping 

1 Active Coping ++ ++ ++ 

2 Seeking Social Support  + ++  
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Gambar 5. Bagan Coping Stress pada tim walikat  

  

Problem Focused Coping : 

1. Seeking social support : Fokus 

pada pelaksanaan eksekusi di 

lokasi dan saat melakukan latihan 

(1,2,3). Mencari informasi pada 

ustad (1), meminta dukungan dan 

doa restu dari keluarga (2), 

menceritakan permasalahan pada 

keluarga (2,3) 

2. active coping : Melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan 

dengan tugas, menghindari hal-

hal buruk dari penugasan (1,2,3) 

 

 

 

 

Emotioned Focused Coping : 

1. Acceptance: Menerima perintah 

(1,2,3) 

2. Denial : Menyangkal masalah(3) 

3. Positive reappraisal : 

meningkatkan religiusitas, 

bersyukur dengan keadaan (1,2) 

4. Escape avoidanve : Merokok 

(1,2,3) 

5. Displacement : Meluapkan emosi 

pada anak (1) 

6. Sublimasi : Olahraga bersama 

anak (1), jalan-jalan dengan 

keluarga (2) 

7. Represi :menyimpan keadaan 

emosional sendiri (1,3) 

8. Konversi : sakit demam (2) 

Tuntutan tugas negara yang diperintah oleh atasan 

 

Menjadi tim pengawal dan pengikat 

 
Masalah terkait pelaksanaan tugas yang membuat stres: 

1. Hidup dalam kesiapan pada perintah (1,2,3) 

2. Perasaan yang bertolak belakang  (1, 2,3) 

3. Jenuh dengan situasi kerja (1,3) 

4. Usia yang sudah tidak seharusnya dilibatkan tugas (3) 
 

Stress 

 

Pemilihan coping 
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B. Pembahasan 

Menjadi seorang anggota tim walikat sangat tidak mudah, 

mereka juga mengalami permasalahan yang dapat memunculkan 

stres yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Masalah yang 

sama-sama mereka alami adalah keterikatan dengan tugas sebagai 

anggota Brimob yang diharuskan siap perintah oleh tugas yang 

diberikan, dalam penelitian ini mau tidak mau harus melaksanakan 

tugas sebagai tim walikat, sehingga mereka tidak bisa menghindari 

stressor. Ketiga subjek sama-sama merasa berat dalam 

melaksanakan tugas sebagai walikat karena perasaan mereka 

berlawanan dengan yang mereka lakukan, terlebih mereka 

dihadapkan langsung orang yang akan meninggal. Perasaan takut 

yang tidak karuan yang dirasakan oleh ketiga subjek. Perasaan kesal 

dirasakan oleh subjek dalam menjalankan tugasnya terkait usia dan 

intensitas dirinya menjadi tim eksekusi. Subjek juga tidak 

mempunyai tempat bercerita mengenai masalah kedinasan yang 

dialaminya. Subjek tidak siap secara mental. Mereka merasa sisi 

kemanusiaannya mereka menghilang.  

Coping ini dibutuhkan manusia untuk menyesuaikan diri 

terhadap stressor sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing 

(Lazarus dan Folkman, dalam Indirawati, 2006). Sama seperti para 

anggota Brimob yang mendapat tugas menjadi tim walikat pada 

eksekusi pidana mati, yang mempunyai cara masing-masing untuk 

membantu mereka menghadapi stres. Coping terdiri dari dua macam, 

ada problem focused coping dan emotional focused coping (Lazarus 
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dan Folkman, dalam Safaria, 2006). Coping tersebut juga digunakan 

oleh ketiga subjek dalam mengatasi stres yang mereka hadapi 

dengan intensitas yang berbeda-beda setiap subjek. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bentuk dari 

emotional focused coping yang dilakukan oleh ketiga subjek adalah 

acceptance, escape avoidance dan sublimasi. Coping pertama adalah 

acceptance yang dilakukan dengan cara menerima situasi yang akan 

terjadi (Carver, dkk dalam Sadikin dan Subekti, 2013). Coping ini 

dilakukan oleh ketiga subjek dengan intensitas yang sama kuatnya. 

Karena tidak ada yang dapat mereka lakukan terkait peran mereka 

sebagai anggota Brimob dan mendapat tugas dari pimpinan sebagai 

tim walikat, membuat mereka menerima stressor.  

Coping yang digunakan ketiga subjek yang berfokus pada 

emosi selanjutnya adalah escape avoidance dengan cara menghindari 

keadaan dengan hal lain yang bersifat negatif (Ninno dalam 

Maryam, 2017). Coping ini digunakan ketiga subjek lebih pada 

merokok untuk menenangkan pikiran mereka dalam menghadapi 

stres. Ada juga yang bergurau dengan teman-teman lainnya yang 

dapat membuat mereka mengalihkan stressor . 

Selanjutnya coping sublimasi yang digunakan ketiga subjek 

untuk melakukan tindakan positif dalam menghadapi stres (Maryam, 

2017). Coping ini dilakukan oleh ketiga subjek pasca melaksanakan 

tugas, sebagai penghiburan diri terhadap stressor yang sedang 

dialami. Coping dilakukan lebih pada mencari hiburan bersama 

keluarga seperti olahraga dan jalan-jalan.  
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Coping yang berfokus pada emosi selanjutnya tetapi tidak 

digunakan oleh semua subjek adalah denial, represi, displacement, 

positive reappraisal, dan konversi. Ada coping denial penyangkalan 

subjek pada stressor yang dihadapinya (Carver, dkk dalam Aliyah, 

2014).   

Pada coping positive reappraisal subjek mencoba untuk 

memahami dan berfikir positif pada stressor sehingga dapat 

menerima keadaan yang terjadi pada dirinya saat ini (Moos dalam 

Sholichatun, 2011). Coping ini digunakan oleh subjek pada saat 

tidak ada lagi orang lain yang diajak bicara terkait stressor yang 

dialaminya. Subjek juga menggunakan coping ini ketika subjek 

mengalami kebimbangan tentang dosa atau tidak terkait apa yang 

dikerjakannya nanti, subjek menganggap ustad merupakan orang 

yang tepat untuk membantunya menyiapkan diri dan mentalnya 

secara pribadi.Subjek berdoa untuk dirinya sendiri dan almarhum 

dari terpidana mati. Usaha ini dapat menenangkan pikiran dan batin 

mereka. Coping ini juga digunakan dari keinginan subjek untuk 

pindah tugas dari Brimob karena terlalu banyak stressor yang 

dihadapinya, sehingga membuatnya menyadari bahwa ini sudah 

menjadi rejeki dan jalan hidupnya.  

Penggunaan represi sebagai usaha untuk tidak memikirkan 

stressor (Stuart dan Sundeen dalam Maryam, 2017) digunakan 

subjek ketika pasca bertugas sebagai walikat dengan tidak 

memikirkan stressor lebih dalam karena subjek tidak ingin stressor 

tersebut mempengaruhi kehidupannya. Coping displacement, melalui 
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perilaku sebagai penyalur emosi negatif  (Stuart dan Sundeen dalam 

Maryam, 2017) digunakan subjek ketika emosinya mulai terpancing 

dan naik sehingga yang menjadi sasaran emosi negatifnya itu adalah 

anak-anaknya. Coping ini cukup lama dilakukan subjek, tetapi tidak 

menyelesaikan situasi yang dihadapi.  

Sedangkan secara problem focused coping ada active coping 

dan seeking social support yang digunakan oleh ketiga subjek secara 

bersama-sama.  Active coping merupakan cara untuk mengatasi atau 

mengurangi stressor dengan melakukan tindakan secara langsung 

(Carver, dkk dalam Aliyah, 2014). Coping dilakukan ketiga subjek 

untuk menghindari efek stres dan usaha untuk menyelesaikan 

stressor secara bertahap.  Active coping dilakukan dengan fokus 

pada stressor tanpa memikirkan hal-hal lainnya (Carver, dkk dalam 

Aliyah, 2014). Subjek menggunakan coping ini untuk menyelesaikan 

stressor yang mereka hadapi ketika melaksanakan tugas menjadi tim 

walikat pada saat hari pelaksanaan eksekusi.  

Coping yang digunakan oleh masing-masing subjek adalah 

Seeking social support, dilakukan dengan mencari dukungan dari 

pihak luar, berupa informasi maupun dukungan emosional (Ninno 

dalam Maryam, 2017). Coping digunakan sebelum subjek bertugas 

untuk mendapatkan ketenangan dan menyakinkan diri sebelum 

melaksanakan tugas. Coping ini digunakan oleh subjek dengan 

menceritakan situasi, berpamitan kepada keluarga ketika akan 

berangkat bertugas sebagai tim walikat, maupun untuk mencari 
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informasi datang kepada ustad. Subjek mendapatkan dukungan 

sosial seperti bimbingan dan informasi dari orang lain.  

C. Kelemahan Penelitian 

Dalam penelitian ini, coping yang dilakukan subjek tidak bisa 

diobservasi, sehingga yang diobservasi hanya perilaku subjek saat 

melakukan wawancara. Peneliti juga mengalami kesulitan menemui 

subjek karena alasan pekerjaan yang padat. Keadaan ini membuat 

subjek tidak banyak memiliki waktu luang untuk wawancara, 

sehingga hasil dari wawancara yang dilakukan kurang mendalam. 

Lebih baik jika wawancara dilakukan lebih dari dua kali untuk 

menggali informasi lebih banyak dan lebih mendalam. Triangulasi 

kurang kuat karena hanya dilakukan pada satu informan saja untuk 

setiap subjek, sebaiknya informan dilakukan lebih dari satu orang 

dan bisa dilakukan pada teman atau orang terdekat subjek lainnya 

untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Dari penelitian ini data 

yang diperoleh masih kurang lengkap sehingga memungkinkan data 

yang diperoleh masih kurang akurat. Wawancara yang dilakukan 

masih kurang terstruktur sehingga informasi yang diperoleh dari 

setiap subjek ada perbedaan, hal ini membuat data yang dihasilkan 

tidak sama, kurang mendalam dan kurang lengkap. Sebaiknya 

wawancara dilakukan dengan panduan wawancara yang sama untuk 

setiap subjek agar hasil data yang diperoleh lebih jelas. Pemberian 

intensitas coping pada subjek kurang kuat, sebaiknya penentuan 

intesitas dapat ditentukan kualifikasi seperti seberapa sering coping 

muncul pada saat wawancara maupun observasi.   


