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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

  Skala coping stres disusun berdasarkan bentuk-bentuk coping. 

Bentuk-bentuk coping terdiri dari dua jenis yaitu emotion focused 

coping dan problem focused coping. Skala yang digunakan divalidasi 

dengan content validity (validitas konten). 

 

A. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji U-Mann 

Whitney melalui program Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) 16.0. Hasil uji hipotesis ini dibagi menjadi dua, variable emotion 

focused coping  dan variable problem focused coping. variable emotion 

focused coping  mendapatkan nilai U sebesar 69,00 dengan ( p > 0,05). 

Variable problem focused coping mendapatkan nilai U sebesar 95,50 

dengan (p > 0,05).  

Dilihat dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada 

perbedaan  antara problem focused coping transman dan transwoman 

dan emotion focused coping antara transman dan transwoman.  Hasil 

perhitungan uji hipotesis dapat dilihat pada Lampiran C.  
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik U-Mann 

Whitney menunjukan bahwa tidak ada perbedaan problem focused 

coping pada transman dan transwoman, dengan hasil U = 95,50 (p > 

0,05). Pada variable emotion focused coping juga tidak terdapat 

perbedaan antara transman dan transwoman, dengan hasil U = 69,00 ( p 

> 0,05). Dilihat dari hasil diatas hipotesis H1 “ada perbedaan problem 

focused coping antara transman dan transwoman. problem focused 

coping transman lebih besar daripada transwoman” dan H2 “ada 

perbedaan emotion focused coping  antara transman dan transwoman.  

Emotion focused coping  transwoman lebih besar daripada transman” 

ditolak.  

Hasil data diatas dapat diketahui bawa seseorang yang memiliki 

label transman dan transwoman tidak memiliki pengaruh terhadap 

pemilihan coping, karena dari hasil data diatas para transman dan 

transwoman memiliki pemilihan strategi coping yang imbang antara 

emotion focused coping  dan problem focused coping.  

Transman dan transwoman sangat memiliki tekanan, karena 

mereka sangat dianggap melanggar norma yang ada bagi masyarakat. 

Ketidak sesuaian mereka membuat masyarakat banyak melakukan 
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tindakan yang tidak sesuai bagi transgender, maka tindakan negatif 

tersebut membuat para transgender tertekan dan memiliki stres. Tidak 

adanya penerimaan dari masyarakat, membuat transgender lebih 

memilih untuk berteman ataupun bergabung dengan orang-orang yang 

sama dengan jenis mereka. Hal itu juga akan membuat mereka menjadi 

diri sendiri dan memiliki rasa sepenanggungan (Novitasari & Nurhadi, 

2015). Adanya rasa sepenanggungan maka para transgender akan 

merasa bahwa masalah yang sedang mereka alami juga banyak dialami 

oleh para transgender lainya, sehingga beberapa masalah yang 

menimpa transgender dan pernah dialami oleh para transgender lainnya 

dianggap hal yang biasa. Dengan adanya konformitas yang tinggi maka 

para transgender akan mengambil sebuah strategi coping sesuai dengan 

keadaan dan kondisi yang dirasakan. 

 Coping dapat berbentuk  emotion focused coping dan problem 

focused coping. Meskipun problem focused coping lebih baik 

digunakan, namun pada beberapa situasi, emotion focused coping juga 

dapat membantu individu dalam menyelesaikan masalah (King, 2017). 

Dilihat dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebuah situasi dapat 

menentukan seseorang dalam menyelesaikan masalah.  
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Dilihat dari penjelasan diatas dapat didukung  juga oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Herdiansyah (2007) mengatakan bahwa 

sumber kecemasan yang berasal dari lingkungan keluarga, mendorong 

ketiga subjeknya untuk menciptakan strategi coping. Dalam hasil 

penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi sumber kecemasan bagi 

para subjek. Kecemasan pertama yaitu pada lingkungan keluarga, 

dimana para waria mengalami kecemasan seperti penolakan terhadap 

identitas waria dan penolakan atas pekerjaan mereka sebagai pelacur. 

Cara mereka mengatasi kecemasan tersebut dengan cara sebagai 

berikut. Untuk identitas warianya ketiga subjek melakukan dua cara 

yaitu, mengatakan hal sebenarnya kepada keluarga bahwa diri mereka 

sebagai waria dengan mempertimbangkan banyak hal serta menunggu 

timing yang tepat dan satu waria lebih memilih untuk menyembunyikan 

identitasnya kepada keluarga dan tetap menjadi laki-laki saat pulang 

kerumah. Dilihat dari cara penyelesaian masalah pada waria tersebut, 

menggunakan coping yaitu problem focused coping  yang dapat dilihat 

pada cara waria dengan memberanikan diri mengatakan kepada 

keluarga mereka terkait dengan keadaan mereka, satu subjek tetap 

menjadi laki-laki di depan keluarganya (confrontative coping) dan 
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untuk mengatakan kepada keluarga subjek mempertimbangkan banyak 

hal serta menunggu timing yang tepat (restrain).  

Kecemasan kedua berasal dari lingkungan masyarakat dimana 

keempat subjek mendapatkan ejekan, cemoohan, ataupun umpatan. 

Strategi coping yang digunakan oleh waria adalah tetap tegar dan 

memberanikan diri bergaul dengan warga dan sebagian subjek menarik 

diri dan menghindari warga. Untuk permasalahan yang berbeda para 

subjek dalam penelitian ini juga menggunakan cara yang berbeda yaitu 

dengan emotion focused coping yang dapat dilihat bahwa mereka 

menata hati untuk tetap tegar (self control). Selain tetap tegar, mereka 

juga melakukan penarikan diri dan menghindari warga (distancing dan 

escape). Problem focused coping juga dilakukan pada subjek untuk 

memberanikan dirinya bergaul dengan warga (confrontative coping / 

approach strategy). 

Kecemasan yang ketiga berasal dari lingkungan Cebongan. 

Kecemasan terhadap razia, hampir terjadi pada semua waria. Strategi 

coping  yang dilakukan adalah menghindari razia tersebut dengan 

menghapal jadwal dan waktu razia (avoidance strategy). 

Kecemasan yang terakhir adalah kecemasan dalam bersaing 

untuk mendapatkan tamu, karena disetiap Cebongan memiliki seorang 



62 
 
 

 

 
 

primadona. Hal-hal yang menjadikan mereka sebagai primadona adalah 

fisik mereka. Semakin mereka seksi dan cantik maka akan menjadi 

primadona diCebongan. Strategi coping  yang dilakukan dalam hal 

penampilan adalah dengan melakukan suntik silikon, rutin minum pil 

KB, vitamin kulit, dan lain sebagainya. 

Hasil penelitian diatas dapat dilihat bawa pengambilan strategi 

coping  pada ketiga waria berbeda-beda dan terkadang mereka 

menggunakan dua jenis coping untuk menyelesaikan masalah. 

Pengambilan strategi coping yang dilakukan sangat tergantung pada 

situasi dan kondisi serta kemampuan  

Hasil ranks dalam Lampiran C, juga menunjukan sedikit selisih 

rata-rata pemilihan strategi coping yang dilakukan oleh 30 subjek 

peneliti dimana variabel  problem focused coping pada transman yaitu 

12,40 dan transwomen yaitu 17,05 dan variable emotion focused coping 

pada  pada transman yaitu 15,05 dan transwomen yaitu 15,73. Hasil 

ranks diatas menunjukan bahwa problem focused coping pada 

transwomen terlihat lebih unggul dibandingkan transman. Variable 

emotion focused coping pada transwomen  lebih unggul dibandingkan 

transman.  
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Walaupun adanya sedikit perbedaan pada hasil statistik group, 

dalam pemilihan atau pengambilan strategi coping pada transman dan 

transwomen tidak memiliki perbandingan. Karena untuk pengambilan 

starategi coping  bergantung pada kondisi dan situasi serta bagaimana 

cara pandang seseorang terhadap masalah tersebut. 

  Penelitian ini tidak luput dari sebuah kekurangan. Kelemahan 

dalam penelitian ini adalah skala yang digunakan hanya berdasarkan 

validitas isi, maka skala yang digunakan tidak dilakukan analisis butir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


