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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Semua manusia selalu menghadapi masalah dalam kehidupan.Masalah bisa 

muncul dari berbagai sebab. Ada masalah keluarga, ada masalah lingkungan, ada 

masalah ekonomi dan berbagai macam masalah lain. Masalah ini menyebabkan 

manusia berada dalam stres. 

Tekanan hidup yang berlebihan dan terus-menerus mampu menyebabkan 

stres pada manusia apabila manusia tidak memiliki energi yang cukup untuk 

menghadapi tekanan hidup tersebut (Chaplin, 1999). Manusia dapat mengalami 

indikator stres seperti kelelahan fisik dan psikologis sehingga manusia dapat 

menjadi lemah, mudah marah, lesu, bahkan apabila kualitas stres meningkat 

manusia dapat terserang penyakit psikis (Richards, 2010). 

Akibat lain dari stres adalah manusia dapat mengalami sulit tidur, daya ingat 

terganggu, sulit berkonsentrasi, merasa gugup dan cemas, dan daya tahan tubuh 

berkurang. Gejala fisik yang sering muncul adalah pusing, tumbuh jerawat, perut 

sakit diare, dan mudah kena penyakit. Di samping itu ada akibat sosial seperti 

menarik diri dari orang orang lain, takut dengan kerumunan dan orang 

banyak(Looker & Gregson, 2005). 

Data di lapangan menunjukkan bahwa data stres sangat fluktuatif. Health and 

Safety Executive (2015) menunjukkan data dalamempat tahun terakhir, ada sekitar 
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10.000 sampai dengan 25.000 orang mengalami stres pertahun dari 100.000 pekerja 

di Inggris. Artinya sekitar 10% sampai 25% pekerja profesional mengalami stres 

pertahunnya. 

Kemenkes (2012) memperkirakan sebanyak 11,6% dari total penduduk 

Indonesia atau sekitar 19 juta jiwa mengalami gangguan mental emosional termasuk 

stres. Melihat tingginya angka penderita gangguan jiwa,  Kemenkesmenggerakkan 

dan menggiatkan layanan kejiwaan di Puskesmas. Data dari pemerintah DKI 

menyatakan rata-rata 14% dari penduduknya mengalami stres dan cenderung 

mengalami peningkatan per tahunnya (PDKI, 2012).  

Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 berdasarkan laporan di setiap 

puskesmas, jumlah orsng yang terkena gangguan mental jumlahnya naik 

dibandingkan dengan  tahun 2011. Di tahun 2011 ada 1.569 orang berpenyakit 

jiwa.Mulai awal tahun 2012 hingga Juli sudah terdata 1.889 orang berpenyakit 

jiwa.Pemerintah  menyatakan bahwa tingkat gangguan kesehatan jiwa di Jawa 

Tengah ini meningkat tajam, akibat tingginya tingkat stres yang dialami 

masyarakat,mulai dari masalah pribadi, pekerjaan maupun keluarga (PDKI, 2012).  

American Psychological Association (APA, 2016) menyatakan bahwa solusi 

dari stres adalah bagaimana individu mengatur kestabilan emosi menghadapi 

berbagai tekanan hidup. Misalnya stres karena masalah finansial akan reda apabila 

ada kestabilan emosi dari individu maupun kelompok-kelompok individu dalam 

mengatur pendapatan dan pengeluaran. Stres karena masalah konflik keluarga akan 

reda apabila ada pengaturan emosi yang tenang untuk menjalin rekonsiliasi antara 

pihak-pihak yang berkonflik. Stres karena masalah kesehatan akan mereda, 

meskipun belum tentu sembuh sempurna, apabila ada kestabilan emosi dengan 
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menerima keadaan sambil secara teratur mengkonsumsi obat yang diberikan. Bagi 

APA, solusi  stres adalah emotional management atau manajemen emosi yang 

bertujuan untuk mengatur harmonisasi serta kestabilan emosi.  

Ada beberapa cara untuk menghadapi stres.  Ada coping yang bersifat positif 

dan ada coping yang bersifat negatif.Coping yang bersifat positif ini antara lain 

penalaran, obyektifitas, kosentrasi, humor.Coping yang bersifat negatif dapat 

disebutkan antara lain penghindaran, proyeksi.   

Copingada yang bersifat langsung dan ada juga yang tidak langsung 

(Siswanto,2007).Coping besifat langsung misalnya ketika individu menempatkan 

dirinya untuk mengatasi kesakitan atau luka dengan cara berhadapan dengan 

stresor dan mengubah hubungan yang bermasalah dengan lingkungan. Misalnya 

mempersiapkan diri menghadapi luka, agresi, penghindaran terhadap sumber 

stresor dan apati.  

Coping yang bersifat tidak langsung berdasar pada peredaan atau 

mengurangi serta menghilangkan tekanan-tekanan stres yang dibangkitkan oleh 

stresor. Contoh perilaku coping tidak langsung adalah proyeksi, menggunakan obat-

obatan yang meredakan stres, relaksasi, intrapsikis menggunakan perlengkapan 

psikologi untuk meredakan stres (Siswanto, 2007).Stres dapat diatasi dengan coping 

antara lain proyeksi, sublimasi dsb. Bagaimanakah dengan doa? Apakahdoabisa 

menjadi coping stres?  

Studi menyatakan bahwa tidak semua doa mampu menjadi coping stres.Kate 

(2006), pernah menyatakan suatu cara sederhana untuk manajemen emosi adalah 

berdoa. Berdoa adalah cara yang ditawarkan oleh agama-agama untuk 

berkomunikasi dengan suatu “sosok” yang diyakini sebagai Tuhan. Agama yang 
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telah lahir dan berkembang selama berabad-abad diyakini oleh Kate bisa menjadi 

alat coping stres.Analisa Kate mengatakan “bisa” karena dia meyakini bahwa berdoa 

bisa mempunyai dua dampak, pertama mampu menjadi coping stres, atau 

sebaliknya, kedua mampu memperparah gangguan mental. 

Kasus-kasus terorisme berdasarkan agama (Laffiteau, 2017), kasus 

indoktrinasi kekerasan karena ajaran agama-agama tertentu (Bromley &Melton, 

1995), kasus black magic(Wahid, 2004) menegaskan hal tersebut.Fakta tentang 

adanya tradisi berdoa sebelum perang dan membunuh tawanan perang oleh Boko 

Haram maupun ISIS jelas menjadi fakta memperkuat pendapat Kate bahwa doa 

mampu memicu gangguan mental dan stres. Pendapat yang hampir sama mengenai 

doa mampu mempunyai dampak coping stres juga dinyatakan oleh Jacob (2006) 

dan Dinesh (2006) dalam bukunya masing-masing.  

Pertanyaan mengenai apakah benar doa mampu menjadi sarana coping stres 

amat menarik untuk diteliti. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi 

agama.Ada enam agama yang diakui di Indonesia. Bahkan 34 provinsi di Indonesia 

mempunyai norma-norma lokal yang tidak terlepas dari agama dan doa, termasuk 

provinsi Jawa Tengah. 

Salah satu tradisi doa yang secara konsisten dilakukan bertahun-tahun 

adalah doa di Gua Maria Kerep Ambarawa. Gua Maria Kerep Ambarawa dibangun 

dan diberkati pada 15 Agustus 1954 oleh Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ sebagai 

tempat pejiarahan dan aktivitas rohani(Purnomo,2016). 

Sampai tahun 2017 Gua Maria Kerep Ambarawa masih menjadi tempat 

pejiarahan dan berdoa.Gua Maria Kerep Ambarawa menjadi tempat berdoa bukan 

hanya bagi orang yang beragama Katolik saja, namun siapapun dapat 
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menggunakan tempat pejiarahan ini dan berdoa didalamnya.Gua Maria Kerep 

Ambarawa terbuka untuk siapapun dan beragama apapun.Sampai tahun 2017 ini 

Gua Maria Kerep Ambarawa menjadi semakin diakui keberadaannya untuk tempat 

berdoa dan terbuka untuk siapa saja yang datang  (Ganadi, 2015). 

Sejak diberkati pada 15 agustus 1954 Gua Maria Kerep Ambarawa 

dikhususkan untuk berjiarah dan tempat aktivitas rohani. Untuk mendukung hal 

tersebut sejak 1954 selalu diadakan doa rutin sembilan kali atau disebut dengan 

novena di Gua Maria Kerep Ambarawa. Doa tersebut umumnya mengandung 

permohonan yang  bervariasi. Isinya antara lain berwujud ucapan syukur, 

kesembuhan dari sakit, kelulusan sekolah, mohon mendapat pekerjaan dan mohon 

panggilan khusus serta pasangan hidup (Purnomo,2016).  

Hal ini menimbulkan pertanyaan pada peneliti apakahdoa di Gua Maria Kerep 

Ambarawa bisa menyembuhkan orang yang mengalami stres. Sebanyak 35 % orang 

yang stres di Amerika menjalani coping dengan cara berdoa (APA, 2016). Taylor 

(2000) menunjukkan bahwa individu yang memiliki kepercayaan agama kuat 

memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi, kebahagiaan personal yang lebih tinggi 

serta mengalami dampak negatif yang lebih rendah dibandingkan dengan individu 

yang tidak memiliki kepercayaan yang kuat.Friedman dkk (Taylor, 1995) melaporkan 

bahwa religiusitas sangat membantu individu ketika mereka harus mengalami 

peristiwa yang tidak menyenangkan. 

Menurut hasil studi, agama ternyata dalam beberapa penelitian mempunyai 

peran yang sangat penting dalam mengatasi stres bagi individu. Apakah hal ini 

benar dan apakah berdoa di Gua Maria Kerep Ambarawa mampu menjadi coping 

stres?Hal ini Semakin mendorong penulis untuk  meneliti lebih dalam. 
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Berikut ini peneliti mencoba mengadakan penelitian awal dengan 

mewawancarai orang yang sering berdoa di Gua Maria Kerep Ambarawa.Di dalam 

kesaksian atau survey awal di Gua Maria Kerep Ambarawa peneliti akan 

mengungkapkan beberapa fakta tentang orang yang stres yang mencoba coping 

stres dengan berdoa di tempat pejiarahan ini. Apakah doa dapat menjadi salah satu 

cara coping stres?  

Pada  tgl 12 februari 2017 peneliti mewawancarai  seorang ibu,  sebut saja 

LM yang sudah cukup tua.   

“Saya ini sudah  22 tahun sakit dan tidak sembuh. Kaki saya kena paku dan 
akhirnya menjadi luka yang bernanah dan sudah dioperasi sebanyak lima kali 
namun tidak sembuh. Ini yang namanya gula basah romo.Padahal saya ini 
orang miskin romo.Sudah tidak punya apa-apa. Anak saya satu-satunya  
meninggal karena kecelakaaan. Sekarang saya hidup sendiri dan sakit kayak 
gini. Tidak bisa berobat karena tidak mempunyai uang.Maka saya minta 
berkat air ini supaya menjadi sarana kesembuhan untuk saya Romo.Saya 
mencoba menyembuhkan penyakit saya dengan berdoa di Gua Maria Kerep 
Ambarawa “ 

 LM ini mencoba mengatasi stres hidupnya dengan berdoa di Gua Maria 

KerepAmbarawa.LM stres karena faktor ekonomi dan faktor penyakit.Ia merasa 

sudah tidak bisa apa-apa untuk mengatasi sakitnya.Akhirnya LM mencoba berdoa di 

Gua Maria Kerep Ambarawa. 

Meskipun LM ini belum sembuh, namun mempunyai semangat untuk sembuh 

dan sungguh mau berusaha untuk menghadapi penyakitnya dan berusaha untuk 

lebih baik hidupnya.Hal ini mendorong untuk meneliti lebih jauh apakah doa bisa 

menjadi salah satu coping stres bagi individu yang mengalaminya. Lebih khusus 

peneliti ingin meneliti lebih jauh apakah Gua Maria Kerep Ambarawa sebagai tempat 

berjiarah atau tempat berdoa dapat menjadi sarana coping stres. 
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APA pada tahun 2007–2010 mengadakan penelitian di Amerika untuk 

mencari penyebab stres bagi individu.Stres dapat disebabkan oleh karena uang, 

pekerjaan, faktor ekonomi, tanggungjawab keluarga, relasi, biaya hidup dan juga 

karena faktor pekerjaan.Dalam penelitian itu sebanyak 69 % stres dialami oleh 

individu karena faktor ekonomi (APA, 2016).Sukadiyanto(2010) juga menyatakan 

dengan tegas bahwa faktor ekonomi dapat menjadi penyebab seorang individu 

menjadi stres.Kasus di atas kiranya sangat mungkin gabungan antara 

keduanya.Faktor ekonomi yang kurang dan faktor sakit yang tidak tersembuhkan 

menjadikan individu menjadi stres. 

Pada tgl 22Desember 2015 peneliti mewawancarai seorang yang aktif berdoa 

di Gua Maria Kerep Ambarawa.Hampir setiap hari orang ini selalu berdoa di Gua 

Maria Kerep Ambarawa. Melihat kerajinannya, peneliti tertarik untuk menggali lebih 

dalam apa yang menjadi motivasi orang tersebut rajin berdoa di Gua Maria Kerep 

Ambarawa. Di bawah inisalah satu  kutipan perkataan perempuan ini. 

“Saya ini asli Ambarawa.sudah lama meninggalkan Ambarawa karena 
pekerjaan. Saya pernah bekerja di Jakarta lalu terakhir saya bekerja di 
Palangkaraya Kalimantan.Di Kalimantan ternyata saya divonis oleh dokter 
bahwa saya kena kanker payudara.Harusnyasaya berobat ke dokter secara 
intensif untuk penyakit saya.Namun karena alasan keuangan dan juga takut 
untuk periksa dokter saya memutuskan untuk pulang ke Ambarawa.Nah, di 
Ambarawa ini saya ingat saya mempunyai tempat pejiarahan Gua 
Maria.Maka saya sekarang rajin untuk berdoa dan bermeditasi di sini.Dengan 
harapan saya mampu menerima penyakit saya dan syukur kalau saya bisa 
disembuhkan dari penyakit saya”. 

HN merasa bingung dan tidak mempunyai jalan keluar untuk mengatasi stres 

karena penyakitnya, kemudian mencoba mencari pengatasan stres dengan rajin 

berdoa di Gua Maria Kerep Ambarawa. Hal ini semakin mendorong peneliti untuk 

meneliti apakah doa di Gua Maria Kerep Ambarawa pada khususnya dan doa pada 

umumnya dapat menjadi coping stres.  



xxiv 
 

Penyakit yang tidak tersembuhkan juga merupakan penyebab individu stres. 

DiAmerika ternyata dialami oleh 55% dari responden yang penelitiannya dilakukan 

oleh APA (2016).Sebuah jumlah yang cukup signifikan.Penelitian ini dilakukan oleh 

APA pada Th 2007, 2008,2009 dan 2010.Individu yang stres karena penyakit 

kecenderunganya semakin menurun dalam stres yang disebabkan oleh 

kesehatan(APA 2016 ).   

Sejak th 2006 Gua Maria Kerep Ambarawa telah dibangun tempat berdoa 

secara khusus yang disebut KapelAdorasi Ekaristi Abadi. Dalam paham Katolik, doa 

adorasi disadari dan diyakini  oleh umat Katolik bahwa Kristus hadir di tengah 

mereka (Martasudjita, 2005). Di dalam doa  ini,  setiap orang bisa mengungkapkan 

semua isi hatinya dan mencari ketenangan diri dalam menghadapi masalah dalam 

hidupnya. Orang bisa berdoa dan bisa menenangkan diri sepuasnya. 

Kelompok Adorasi Ekaristi mulai ada tahun 2006, bersamaan dengan 

berdirinya Kapel Adorasi GMKA. Pada tgl 16 Desember 2015 peneliti mewawancarai 

Bapak W, ketua Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di Gua Maria Kerep Ambarawa. 

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah individu sekitar Gua Maria Kerep 

Ambarawa mendirikan kelompok doa. Semula orang secara sendiri, hanya secara 

pribadi menjalankan doa di Kapel Adorasi Abadi. Semakin lama semakin banyak 

orang yang berminat untuk mengadakan doa di Kapel Adorasi Ekaristi Abadi di Gua 

Maria Kerep Ambarawa. Kondisi orang yang sama dan punya keinginan yang sama  

mendorong berdirinya kelompok doa. Kelompok doa ini pada awalnyaterbentuk  

secara spontan dan tidak terorganisir dimulai tahun 2006. Baru pada tahun 2015 

kelompok doa ini menjadi kelompok doa yang terorganisir.Dalam arti mempunyai 

kepengurusan yang diakui adanya oleh Keuskupan Agung Semarang. 
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Kelompok sangat bermanfaat bagi individu yang tergabung didalamnya. 

Manfaat kelompok bagi individu antara lain untuk memenuhi kebutuhan individu 

merasa berarti dan dimiliki, kelompok menjadi sumber identitas diri dan kelompok 

sebagai sumber informasi tentang dunia dan tentang individu yang tergabung di 

dalamnya (Sarwono,2009).  Individu sangat terbantu dalam kelompok, dimana 

seseorang bergabung dalam mengatasi masalah yang dialami.Ada dukungan sosial 

dalam kelompok yang sangat positif untuk individu yang tergabung di dalamnya. 

Pertanyaan lebih lanjut apakah kelompok membantu individu yang terlibat 

didalamnya dalam mengatasi stres.Hal ini menarik untuk diteliti.Kelompok Doa  

inisemakindiminati banyak orang.Dari semula hanya 31 orang sampai saat ini 

menjadi 89 orang.Anggota kelompok doaadalah orang yang suka berdoa di Kapel 

Adorasi Abadi di Gua Maria Kerep Ambarawa. 

Menurut Forsyth(2010) tipe kelompok sangat ditentukan oleh kuantitas dan 

kualitas interaksi sosial, ruang lingkup, seting dan tujuan kelompok tersebut. 

Hubungan antara satu individu dengan individu lain dalam kelompok dapat 

menimbulkan kohesivitas dalam kelompok. Menurut Taylor kohesivitas adalah daya 

baik positip maupun negatif yang membuat individu bertahan dalam kelompok 

(Taylor, 2000).Kohesivitas adalah kekuatan hubungan yang terjadi antar anggota 

kelompok untuk bertahan dalam kelompok (Forsyth, 2010).Sehubungan dengan 

adanya kelompok doa ini, menarik untuk diteliti apakah kelompok mampu membantu 

orang dalam menghadapi stres. Maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

kelompok doa ini juga membantu masing-masing individu anggota kelompok dalam 

menghadapi stres.  
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Peneliti melakukan survey prelimanary anggota kelompok doa yang 

mengalami stres.Seorang ibu yang sudah lama sekali ikut doa adorasi menjawab 

peneliti ketika ditanya mengapa ikut kelompok doa adorasi.  

“ Semula saya sakit kanker. Saya sudah berobat kemana-mana namun tidak 
sembuh secara total. Akhirnya saya putuskan untukturut serta dalam 
kelompok doa adorasi. Dengan doa saya berharap ada mukjijat yang bisa 
menyembuhkan saya dari kanker. Memang kankernya tidak sembuh 
total.Namun saya merasakan bahwa Tuhan menguatkan saya dalam 
penderitaan ini.Saya bisa menerima dan tetap pasrah pada Tuhan.Di 
samping itu saya senang ternyata dalam kelompok ini saya ketemu dengan 
banyak orang. Di antara mereka banyak juga yang mengalami masalah baik 
sakit maupun masalah yang lain. kami bisa sharing dan bisa saling 
menguatkan dalam keterbatasan ini. Ternyata dalam kelompok inibanyak juga 
yang kena penyakit dan tidak sembuh seperti saya. Saya merasa 
dikuatkandengan  adanya teman yang sama atau bahkan lebih menderita.” 

Dalam wawancara dengan LS ini jelas bahwa kelompok doa yang ada di Gua 

Maria Kerep Ambarawa sangat mendukung ibu ini dalam mengatasi stresnya. Peran 

kelompok ini juga sangat dirasakan oleh ibu LS ini dalam menghadapi stres karena 

penyakit yang tidak tersembuhkan.Peran kelompok dalam membantu individu coping 

stres sangat tampak dalam kasus LS ini. 

 Ada berbagai alasan mengapa individu bergabung dalam kelompok. Individu 

ingin bergabung dengan individu lain dalam kelompok yang berdekatan, kesamaan 

minat, sikap dan keyakinan, adanya saling ketergantungan antar anggota, dukungan 

timbal balik yang positif, adanya dukungan emosional dan sebagai identitas sosial 

(Sarwono, 2009).Menurut Bordes dan Horowitz (2008) ada beberapa hal yang 

mempengaruhi kohesivitas dalam kelompok. Ketertarikan antar anggota kelompok, 

kedekatan anggota secara fisik dan psikologis antar anggota kelompok, ketaatan 

pada norma kelompok.  

Kesuksesan kelompok dalam mencapai tujuan serta identifikasi anggota 

terhadap kelompok yang sangat mendukung adanya kohesivitas kelompok. 
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Sementara Forsyth(2010) menjelaskan bahwa kohesivitas kelompok sangat 

dipengaruhi oleh ketertarikan anggota kelompok pada kelompoknya, stabilitas 

keanggotaan kelompok, keanggotan yang cenderung stabil akan mendukung 

adanya kohesivitas kelompok, ukuran kelompok, struktur kelompok dan permulaan 

kelompok terbentuk sangat mempengaruhi adanya kohesivitas kelompok (Forsyth, 

2010). 

Wawancara kedua dengan seorang ibu yang sakit bocor ginjal.Hampir 

meninggal dunia karena penyakitnya.Telah berobat ke rumahsakit namun kadang 

kadangkala masih dirasakan sakitnya.Wawancara berlangsung pada tgl 14 

september 2015. 

“ Yah, lumayanlah. Dengan ikut doa di adorasi ekaristi ini saya bisa semakin 
menerima keadaan dan penyakit saya. Di samping itu saya mempunyai 
banyak saudara yang bisa untuk sharing dan tukar pengalaman.Sehingga 
tidak merasa sendirian. Ternyata orang yang sakit seperti saya bukan hanya 
saya di kelompok ini kami bisa saling menguatkan“ 

Apakah benar bahwa  adanya kelompok doa  ini menjadi salah satu sarana 

orang dalam mengatasi masalah hidupnya? Hal ini yang semakin mendorong  

peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang peran kelompok dalam membantu 

mengatasi stres. Kohesivitas kelompok sangatlah berperan untuk soliditas kelompok 

dan kohesivitas ini sangat membantu individu yang tergabung dalam kelompok 

(Forsyth, 2010).Keakraban dan keintiman dalam kelompok sangat membantu 

individu yang tergabung dalam kelompok tersebut. Keakraban dan keintiman satu 

anggota dengan anggota lain dalam kelompok sangat membantu pribadi yang 

tergabung di dalamnya.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sangat 

mengandalkan interview yang mendalam pada individu yang menjadi subyek 



xxviii 
 

penelitian.Dengan metode penelitian ini peneliti mau meneliti peran doa dan peran 

kelompok doa terhadap stres di Gua Maria Kerep Ambarawa.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memberikan identifikasi masalah. 

Identifikasi masalah yang ada adalah : 

1. Apakah doa efektif membantu mengatasi stres? 

2. Bagaimana doa dapat menjadi coping stres bagi individu? 

3. Apakah kelompokdoa dapat membantu individu yang tergabung di dalamnya, 

dalam hal ini apakah dapat membantu seorang dalam menghadapi stres? 

C. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Meneliti bagaimanakah pengaruh doa terhadap stres seseorang. 

2. Meneliti proses doa sebagai coping stres. 

3. Meneliti bagaimanakah pengaruh kelompok doaterhadap coping stres 

anggotanya. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan diatas manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat secara Teoritis :  

a. Untuk Ilmu Psikologi Sosial menambah pengetahuan dan dapat menjadi 

bahan referensi untuk mempelajari tentang doa dalam perannya terhadap 

stres. 
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b. Dapat menambah pengetahuan tentang fungsi kelompok dan dampaknya 

bagi individu. 

c. Bagi ilmu psikologi secara umum dapat menjadi bahan referensi untuk 

studi tentang coping stres. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti sendiri sangat membantu untuk memperdalam pengetahuan 

tentang stres dan copingnya yang yang dapat dilakukan. 

b. Bagi siapapun yang membanca penelitian ini dapat membantu individu 

untuk memahami tentang stres dan coping yang dapat dilakukan, 

khususnya dapat memahami fungsi doa dan kelompok untuk coping stres.  

c. Bagi masyarakat akan terdukung untuk membangun atau membentuk 

kelompok yang positip untuk membantu individu terutama dalam hal 

menghadapi stres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


