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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Rangkuman Seluruh Subjek 

1. Sumber Stres Subjek 

Dalam kepangkatannya, TNI Angkatan Darat terdiri dari Tamtama, 

Bintara, dan Perwira. Dari hasil wawancara subjek yang berbeda pangkat 

tersebut memiliki tugas, tanggung jawab, serta tuntutan yang berbeda pula. 

Gejala stres yang dirasakan oleh subjek antara lain merasa jenuh atau 

bosan, merasa kesal, marah-marah, bingung, merasa malas, sakit kepala, 

tegang, dan merasa takut. 

 Berdasarkan gejala stres tersebut dapat diketahui bahwa sumber stres 

yang dialami subjek karena memilih untuk mengabdikan diri kepada Nusa 

dan Bangsa, yakni adanya masa ikatan dinas yang telah ditentukan oleh 
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Komandan masing-masing tempat dinas, mendapat tugas atau perintah yang 

bersifat tidak terduga maupun emergency seperti keributan atau demonstrasi 

dimana prajurit harus stand by apabila dibutuhkan untuk melaksanakan 

pengamanan, merasa jenuh atau bosan saat sedang melaksanakan siaga 

untuk pengamanan ketika terjadi keributan maupun piket harian, ada 

kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan di satuan setiap hari yang dimulai 

pada pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, ada perintah yang harus 

segera diselesaikan ketika sedang melaksanakan kegiatan lainnya, dan 

merasa stres karena harus merekap data dan jarang tidur. 

Selain itu subjek juga sering mendapat tugas atau perintah dadakan, 

merasa ingin marah karena sering mendapat tugas piket ataupun siaga, 

merasa tegang pada saat pertama kali mulai bekerja atau masa orientasi, 

merasa kesal apabila tidak memperoleh hak cuti karena mendapatkan 

kehormatan untuk melaksanakan tugas luar menjadi atlet beladiri 

taekwondo selama satu tahun serta menjadi Ajudan Komandan selama satu 

tahun, merasa takut apabila menjadi korban dalam suatu pertempuran di 

daerah rawan konflik, adanya latihan atau kegiatan yang dilaksanakan 

secara rutin berupa Latpor atau latihan Perorangan; latihan Regu; latihan 

Peleton; latihan Kompi; hingga latihan tingkat Batalyon, dituntut agar 

segera menyesuaikan diri di Batalyon maupun untuk dapat memimpin 

anggota Kompi yang berjumlah 132 orang agar tidak terjadi pelanggaran, 

mendapat pangkat Perwira diusia yang masih muda dan belum banyak 

pengalaman, sering mendapat tugas di luar kota, dan ada kegiatan atau 

latihan yang dilaksanakan di luar program latihan standarisasi. 

2. Pemilihan Strategi Coping Stress Subjek 
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Bentuk strategi coping stres yang dipilih oleh subjek berupa problem-

focused coping ialah keaktifan diri seperti tetap menjalankan dan 

melaksanakan tugas pokok dengan tetap berpegang pada moral dan 

tanggung jawab, mengikuti kegiatan di satuan maupun mengikuti perintah 

Komandan, menjalankan tugas maupun latihan dengan semangat dan serius 

agar lancar dan baik sehingga dapat mencapai keberhasilan, bersih-bersih, 

berusaha menyelesaikan tugas atau perintah secara cepat, dan menggunakan 

pengalaman maupun keterampilan yang telah diperoleh dari AKMIL untuk 

menghadapi situasi di satuan saat ini. 

Kemudian berupa perencanaan seperti berpikir panjang agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang berat dan bertumpuk-tumpuk, memikirkan 

cara supaya anggota tidak melakukan pelanggaran dan tidak ketahuan oleh 

Mayor, dan menyesuaikan diri dengan anggotanya yang berusia lebih tua 

serta di satuan. 

Bentuk strategi emotion-focused coping yang dipilih subjek berupa 

berpaling pada agama seperti Sholat, kemudian berupa penerimaan seperti 

tenang dan mengikuti arus untuk penempatan dinas yang telah ditentukan, 

siap menerima resiko dari situasi maupun keadaan sebagai prajurit TNI AD, 

dan tetap menikmati dan menjalani profesinya tersebut dengan berpikiran 

bahwa bukan hanya ia saja yang “sakit” namun rekan-rekannya pun merasa 

demikian. Selanjutnya berupa pemahaman kembali secara positif seperti 

bersyukur karena mendapat banyak kegiatan sehingga waktu cepat berlalu. 

Lalu berupa pelepasan secara mental seperti tidur; mengajak rekan 

maupun teman untuk main bersama; mengajak “nongkrong”; main game; 

dan mengobrol dengan rekan, berupa penolakan seperti melakukan 
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kebohongan-kebohongan kecil atau mencari alasan agar tidak dipanggil 

tugas ketika sedang berada di luar untuk keperluan pribadi, dan terakhir 

berupa mencari dukungan emosional dari orang lain seperti sharing dengan 

rekan. 

B. Pembahasan  

Stres adalah suatu kondisi atau keadaan mengancam yang dialami 

individu, baik secara fisik maupun psikologis, karena adanya tuntutan 

maupun kejadian yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa subjek merasakan stres 

dalam melaksanakan ikatan dinas berasal dari keputusan maupun peraturan-

peraturan serta perintah yang ditetapkan oleh Panglima dan Komandan 

satuan masing-masing, wajib melaksanakan tugas maupun perintah sesuai 

dengan tugas pokok yang diberikan secara bertanggung jawab, serta resiko 

yang dihadapi sebagai prajurit TNI AD. 

Gejala stres yang dirasakan oleh subjek antara lain jenuh atau bosan, 

merasa kesal, marah-marah, bingung, merasa malas, pusing atau sakit 

kepala, merasa ingin menyerah, dan merasa takut. Oleh sebab itu diperlukan 

strategi coping yang dapat membantu individu dalam mengarahkan stres ke 

hal yang lain. Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Rustiana & Cahyati, 

2012, h. 146-147; Ekasari, 2015, h. 5-6; Muslimah & Aliyah, 2013, h. 52) 

mengatakan bahwa terdapat dua jenis coping yang dapat dilakukan yaitu 

emotion-focused coping dan problem-focused coping.  

Bentuk strategi emotion-focused coping terdiri dari berpaling pada 

agama, pemahaman kembali secara positif, penerimaan, mengarahkan dan 

melepaskan emosi, penolakan, mencari dukungan emosional dari orang 
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lain, pelepasan secara mental, dan pelepasan secara perilaku. Bentuk 

strategi problem-focused coping terdiri dari keaktifan diri, penekanan, 

perencanaan, penguasaan diri, dan mencari dukungan sosial sebagai alat.  

Berdasarkan hasil wawancara, subjek memilih bentuk strategi 

problem-focused coping yang berupa keaktifan diri seperti tetap 

menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dengan tetap berpegang pada 

moral dan tanggung jawab, mengikuti kegiatan di satuan maupun mengikuti 

perintah Komandan, menjalankan tugas maupun latihan dengan semangat 

dan serius agar lancar dan baik sehingga dapat mencapai keberhasilan, 

bersih-bersih, berusaha menyelesaikan tugas atau perintah secara cepat, dan 

menggunakan pengalaman maupun keterampilan yang telah diperoleh dari 

AKMIL untuk menghadapi situasi di satuan saat ini. 

Kemudian berupa perencanaan seperti berpikir panjang agar tidak 

kabur ketika mendapat kerjaan yang berat, memikirkan cara supaya anggota 

tidak melakukan pelanggaran dan tidak ketahuan oleh Mayor, dan 

menyesuaikan diri dengan anggotanya yang berusia lebih tua serta di 

satuan. 

Bentuk strategi emotion-focused coping yang dipilih subjek berupa 

berpaling pada agama seperti sholat, kemudian berupa penerimaan seperti 

tenang dan mengikuti arus untuk penempatan dinas yang telah ditentukan, 

siap menerima resiko dari situasi maupun keadaan sebagai prajurit TNI AD, 

dan tetap menikmati dan menjalani profesinya tersebut dengan berpikiran 

bahwa bukan hanya ia saja yang “sakit” namun rekan-rekannya pun merasa 

demikian. Selanjutnya berupa pemahaman kembali secara positif seperti 

bersyukur karena mendapat banyak kegiatan sehingga waktu cepat berlalu. 
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Lalu berupa pelepasan secara mental seperti tidur; mengajak rekan 

maupun teman untuk main bersama; mengajak “nongkrong”; main game; 

dan mengobrol dengan rekan, berupa penolakan seperti melakukan 

kebohongan-kebohongan kecil atau mencari alasan agar tidak dipanggil 

tugas ketika sedang berada di luar untuk keperluan pribadi, dan terakhir 

berupa mencari dukungan emosional dari orang lain seperti sharing dengan 

rekan. 

Sejalan dengan teori Lazarus dan Folkman, bentuk strategi problem-

focused coping yang dipilih lebih sedikit tetapi lebih sering digunakan oleh 

subjek berupa keaktifan diri seperti tetap menjalankan dan melaksanakan 

tugas pokok dengan tetap berpegang pada moral dan tanggung jawab, 

mengikuti kegiatan di satuan maupun mengikuti perintah Komandan, 

menjalankan tugas maupun latihan dengan semangat dan serius agar lancar 

dan baik sehingga dapat mencapai keberhasilan, bersih-bersih, berusaha 

menyelesaikan tugas atau perintah secara cepat, dan menggunakan 

pengalaman maupun keterampilan yang telah diperoleh dari AKMIL untuk 

menghadapi situasi di satuan saat ini. 

Kemudian berupa perencanaan seperti berpikir panjang agar tidak 

kabur ketika mendapat kerjaan yang berat, memikirkan cara supaya anggota 

tidak melakukan pelanggaran dan tidak ketahuan oleh Mayor, dan 

menyesuaikan diri dengan anggotanya yang berusia lebih tua serta di 

satuan. Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian Joseph (2016, h. 8) 

yang dilakukan pada penerbang atau pilot militer di India menemukan 

bahwa problem-focused coping lebih sering digunakan dalam mengatasi 
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stres jika dibandingkan dengan emotion-focused coping yang cenderung 

lebih kecil atau sedikit digunakan. 

Itsnaini (dalam Kesuma, 2016, h. 488) mengungkapkan bahwa 

terdapat empat cara yang digunakan individu dalam metode coping yakni 

individu cenderung konsisten menggunakan strategi coping yang sama 

dalam menangani kondisi stres yang sama, individu biasanya menggunakan 

kombinasi dari problem-focused coping dan emotion-focused coping, 

individu menggunakan metode coping yang berbeda antara kondisi stres 

yang berlangsung singkat dengan kondisi stres yang berlangsung lama, dan 

metode coping yang digunakan individu dapat berkembang dalam 

kehidupannya namun metode coping yang sama akan digunakan individu 

yang kembar. Smet (dalam Rustiana & Cahyati, 2012, h. 146) mengatakan 

bahwa karakteristik kepribadian menjadi salah satu faktor penyebab stres 

yang berpengaruh dalam strategi coping stress, sebab individu cenderung 

akan menampilkan perilaku kepribadian yang berbeda-beda. 

Dengan pemilihan strategi coping stress yang efektif dan sesuai 

dengan jenis stres dan situasi, diharapkan individu mampu mengatasi dan 

mengendalikan tekanan yang dihadapi dengan berpikir positif serta menjaga 

kestabilan emosi yang baik, karena menurut Taylor (dalam Rustiana & 

Cahyati, 2012, h. 149) penggabungan strategi coping  yang sesuai dengan 

ciri masing-masing kejadian yang menyebabkan stres dapat mencapai 

keberhasilan daripada individu mencoba menemukan satu strategi coping 

yang paling berhasil. 

Peneliti menyadari adanya kelebihan dan kelemahan dalam penelitian 

ini. Kelebihan dalam penelitian ini adalah peneliti semakin mengetahui 
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tugas maupun tuntutan dan tanggung jawab yang dihadapi prajurit TNI AD 

yang dapat menyebabkan stres serta mengetahui pemilihan strategi coping 

stress yang sesuai dan efektif dalam mengatasi stres. Sedangkan kelemahan 

dalam penelitian ini adalah penyesuaian waktu dan tempat untuk bertemu 

dan melakukan wawancara dengan subjek, serta sulitnya mencari subjek 

dengan pangkat Perwira yang dikarenakan sudah menikah meskipun masih 

dalam ikatan dinas, adapula yang berdinas diluar Jawa, dan sibuk dengan 

tugas yang sedang dilaksanakan. 



i 
 

Tabel 8. Intensitas Kemunculan Utama Tema Seluruh Subjek 

Coping Stress Tema Intensitas Koding 

PFC Keaktifan diri +++ P1 

 Perencanaan   +++ P2 

 Penekanan - P3 

 Penguasaan diri - P4 

 Mencari dukungan 

sosial sebagai alat 

- P5 

EFC Berpaling pada agama ++ E1 

Pemahaman kembali 

secara positif 
+++ E2 

Penerimaan +++ E3 

Mengarahkan dan 

melepaskan emosi 

- E4 

Penolakan ++ E5 

Mencari dukungan 

emosional dari orang 

lain 

++ E6 

Pelepasan secara 

mental 

+++ E7 

 Pelepasan secara 

perilaku 

- E8 

 

Keterangan : 

+     : intensitas rendah 

++   : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

      - : tidak ada intensitas 

 

 

 

 

Bentuk strategi problem-focused coping yang dipilih 

1. Keaktifan diri : 

 tetap menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dengan tetap 

berpegang pada moral dan tanggung jawab 

 mengikuti kegiatan di Satuan maupun mengikuti perintah Komandan 

 menjalankan tugas maupun latihan dengan semangat dan serius agar 

lancar dan baik sehingga dapat mencapai keberhasilan 

 berusaha menyelesaikan tugas atau perintah secara cepat 

 menggunakan pengalaman maupun keterampilan yang telah 

diperoleh dari AKMIL untuk menghadapi situasi di Satuan saat ini 

 bersih-bersih 

2. Perencanaan : 

 berpikir panjang agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang berat dan 

bertumpuk-tumpuk 

 memikirkan cara supaya anggota tidak melakukan pelanggaran dan 

tidak ketahuan oleh Mayor 

 menyesuaikan diri dengan anggotanya yang berusia lebih tua serta di 

Satuan 

Bentuk strategi emotion-focused coping yang dipilih 

1. Berpaling pada agama : 

 Sholat 

2. Pemahaman kembali secara positif : 

 Bersyukur karena mendapat banyak kegiatan sehingga waktu cepat berlalu 

3. Penerimaan : 

 tenang dan mengikuti arus untuk penempatan dinas yang telah ditentukan 

 siap menerima resiko dari situasi maupun keadaan sebagai prajurit TNI AD 

 tetap menikmati dan menjalani profesinya tersebut dengan berpikiran bahwa 

bukan hanya ia saja yang “sakit” namun rekan-rekannya pun merasa demikian 

4. Penolakan : 

 Melakukan kebohongan-kebohongan kecil atau mencari alasan agar tidak 

dipanggil tugas ketika sedang berada di luar untuk keperluan pribadi 

5. Mencari dukungan emosional dari orang lain : 

 Sharing dengan rekan 

6. Pelepasan secara mental : 

 Tidur 

 Main game 

 Mengajak “nongkrong” 

 Mengajak rekan maupun teman untuk main bersama 

 Mengobrol dengan rekan 
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Subjek 1 : 

HWPZ 

SERTU (Sersan Satu) 

Ikatan dinas 5 tahun 

Subjek 2 : 

AN 

PRADA (Prajurit Dua) 

Ikatan dinas 2 tahun 

Subjek 3 : 

RA 

LETDA INFANTERI (Letnan Dua) 

Ikatan dinas 8-9 tahun 
 

Bagan 4. Kesimpulan Tema Seluruh Subjek 

Sumber Stres Subjek dalam Melaksanakan Ikatan Dinas 

 adanya masa ikatan dinas yang telah ditentukan oleh Komandan 

masing-masing tempat dinas 

 mendapat tugas atau perintah yang bersifat tidak terduga maupun 

emergency seperti keributan atau demonstrasi dimana prajurit harus 

stand by apabila dibutuhkan untuk melaksanakan pengamanan 

 merasa jenuh atau bosan saat sedang melaksanakan siaga untuk 

pengamanan ketika terjadi keributan maupun piket harian 

 ada kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan di Satuan setiap hari yang 

dimulai pada pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB 

 ada perintah yang harus segera diselesaikan ketika sedang 

melaksanakan kegiatan lainnya 

 merasa stres karena harus merekap data dan jarang tidur 

 merasa tegang pada saat pertama kali mulai bekerja atau masa orientasi 

 sering mendapat tugas atau perintah dadakan 

 merasa ingin marah karena sering mendapat tugas piket atau siaga 

 merasa takut apabila menjadi korban dalam suatu pertempuran di 

daerah rawan konflik 

 dituntut agar segera menyesuaikan diri di Batalyon maupun untuk dapat 

memimpin anggota Kompi yang berjumlah 132 orang agar tidak terjadi 

pelanggaran 

 mendapat pangkat Perwira diusia yang masih muda dan belum banyak 

pengalaman 

 sering mendapat tugas di luar kota 

 ada kegiatan atau latihan yang dilaksanakan di luar program latihan 

standarisasi 

 ada latihan atau kegiatan yang dilaksanakan secara rutin berupa Latpor 

atau latihan Perorangan; latihan Regu; latihan Peleton; latihan Kompi; 

hingga latihan tingkat Batalyon 

 merasa kesal apabila tidak memperoleh hak cuti karena mendapat 

kehormatan untuk melaksanakan tugas luar menjadi atlet beladiri 

TAEKWONDO selama 1 tahun dan menjadi Ajudan selama 1 tahun 

Bentuk strategi problem-focused coping yang dipilih 

3. Keaktifan diri : 

 tetap menjalankan dan melaksanakan tugas pokok 

dengan tetap berpegang pada moral dan tanggung 

jawab 

 mengikuti kegiatan di Satuan maupun mengikuti 

perintah Komandan 

 menjalankan tugas maupun latihan dengan semangat 

dan serius agar lancar dan baik sehingga dapat 

mencapai keberhasilan 

 berusaha menyelesaikan tugas atau perintah secara 

cepat 

 menggunakan pengalaman maupun keterampilan 

yang telah diperoleh dari AKMIL untuk menghadapi 

situasi di Satuan saat ini 

 bersih-bersih 

4. Perencanaan : 

 berpikir panjang agar dapat menyelesaikan pekerjaan 

yang berat dan bertumpuk-tumpuk 

 memikirkan cara supaya anggota tidak melakukan 

pelanggaran dan tidak ketahuan oleh Mayor 

 menyesuaikan diri dengan anggotanya yang berusia 

lebih tua serta di Satuan 

Bentuk strategi emotion-focused coping yang dipilih 
7. Berpaling pada agama : 

 Sholat 

8. Pemahaman kembali secara positif : 

 Bersyukur karena mendapat banyak kegiatan sehingga 

waktu cepat berlalu 

9. Penerimaan : 

 tenang dan mengikuti arus untuk penempatan dinas 

yang telah ditentukan 

 siap menerima resiko dari situasi maupun keadaan 

sebagai prajurit TNI AD 

 tetap menikmati dan menjalani profesinya tersebut 

dengan berpikiran bahwa bukan hanya ia saja yang 

“sakit” namun rekan-rekannya pun merasa demikian 

10. Penolakan : 

 Melakukan kebohongan-kebohongan kecil atau 

mencari alasan agar tidak dipanggil tugas ketika 

sedang berada di luar untuk keperluan pribadi 

11. Mencari dukungan emosional dari orang lain : 

 Sharing dengan rekan 

12. Pelepasan secara mental : 

 Tidur 

 Main game 

 Mengajak “nongkrong” 

 Mengajak rekan maupun teman untuk main bersama 

 Mengobrol dengan rekan 

 




