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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan 

 Bab IV ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, 

untukmenjelaskan tentang fenomena peran doa dan kelompok doa di Gua Maria 

Kerep Ambarawa dalamcopingstres anggotanya. Peneliti akan memaparkan hasil 

penelitian ini dalam tiga bagian besar, yaitu: 

1. Informasi umum tentang karakteristik profil subjek penelitian, locus 

penelitian, komunitas subjek peneltian, beserta situasi kondisi yang terkait 

dengan tema penelitian. 

2. Persiapan penelitian. 

3. Deskripsi hasil penelitian yang menjelaskan tema-tema penelitian yang 

muncul dari transkrip wawancara beserta catatan lapangan selama proses 

penelitian berlangsung.  

 

Tabel IV.1. Profil Subjek Penelitian 

No  Ident
itas 

Tempat/tgl lahir Pekerjaan Ras  Pendidi
kan 

Jenis kelamin 

1 A Ambarawa/ 5 Januari 
1952 

Swasta Jawa Sarjana Laki-laki 

2 B Semarang, 1 Agustus 
1946 

PNS Jawa SPMA Laki-laki 

3 C Ambarawa, 11 Februari 
1972 

Pensiunan Jawa SMP Laki-laki 

4 D Semarang, 2 Juli 1968 Swasta Cina Sarjana Perempuan 

5 E Ambarawa, 10 
Desember 1943 

Pensiunan Jawa SPG Perempuan 

6 F Ambarawa, 11 Februari 
1972 

Pensiunan  Jawa SPG Perempuan 
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Tabel IV.2. Jadwal Pengambilan Data 

No Subj

ek 

Tanggal  Lokasi wawancara Durasi Jam 

1 A 11 November 2017 

 

22 November 2017 

 

Rumah subjek Ambarawa 

 

Pastoran GMKA Ambarawa 

1 jam 

 

2,5 jam 

16.00-

17.00 

10.00-

12.30 

2 B 12 November 2017 

 

23 November 2017 

Rumah subjek di Ambarawa  

 

Pastoran GMKA Ambarawa 

1 jam 

 

3 jam  

16.00-

17.00 

09.00-

12.00 

3 C 13 November 2017 

 

22 November 2017 

 

Rumah subjek B di Ambarawa  

 

Rumah subjek B 

1 jam 
 
 
2,5 jam 

16.00-

17.00 

09.00-

12.00 

4 D 18 November 2017 

 

23 November 2017 

Pastoran GMKA Ambarawa 

 

Pastoran GMKA Ambarawa 

1 jam  
 
 
2,5 jam 

16.00-

17.00 

09.00-

11.30 

5 E 20 November 2017 

 

25 November 2017 

Di rumah subjek di Ambarawa  

 

Di rumah subjek di Ambarawa 

1 jam 
 
 
2,5 jam 

16.00-

17.00 

10.00- 

12.30 

6 F 21 November 2017 

 

25 November 2017 

Di rumah Subjek di Ambarawa  

 

Di rumah subjek di Ambarawa 

1 jam 
 
 
3 jam 

16.00-

17.00 

17.00-

20.00 

  

 Untuk triangulasi data tema “Peran Doa dan Kelompok Doa di GMKA Dalam 

Coping Stres Anggotanya” diadakan dalam pertemuan kelompok doa GMKA hari 

Rabu dan Sabtu (2, 6, 9, 13, 16) bulan Desember 2017. Para subjek adalah anggota 

Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di Gua Maria Kerep Ambarawa (GMKA) yang berdiri 

pada 11 Oktober 2014 atas inisiatif umat Katolik setempat dan anjuran dari Mgr. 

Pujasumarta almarhum.  
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Gua Maria Kerep Ambarawa masih menjadi tempat pejiarahan dan berdoa 

yang cukup ramai (ribuan orang datang untuk berdoa perbulan) sampai tahun 2018 

ini.Gua Maria Kerep Ambarawa menjadi tempat berdoa bagi siapapun yang ingin 

berdoa tidak dibatasi agama, meskipun secara kepemilikan, GMKA adalah milik 

Keuskupan Agung Semarang. Pada praksisnya, GMKA terbuka untuk siapapun dan 

beragama apapun (Gunadi, 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). 

a. Struktur organisasi Komunitas Adorasi GMKA yang ada sebagai berikut: 

1) Pembina  :  Rm. E.P.D. Marta Sudjita, Pr.  

    Bp. Thomas Happy Candra Juaidi 

    Ibu Maria Agustina Sri Partini 

2) Ketua  : Yohanes Warsito. 

3) Wakil  : Sutardji. 

4) Sekretaris  :  Eko Hery Priyono 

5) Bendahara : Ch. Mulyani. 

6) Liturgi  : Antonius Sunar. 

      Y.P. Ponimin.  

      Yustina. 

7) Tata Altar  : Hanna, Retno, Bu Ruslan.  
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8) Perlengkapan : Eko Hery Priyono. 

    Agus Wagino. 

9) Kesehatan : Bu F.Ch. Wahyuni. 

    Bu Asih.  

10) Humas  :  Indra Djuwita.  

b. Kegiatan kelompok Adorasi GMKA yang selama ini dilakukan adalah: 

1) Rutin melakukan adorasi Ekaristi 

2) Mengikuti misa pagi hari Rabu sampai dengan Sabtu jam 06.00 WIB. 

3) Membersihkan kapel Adorasi di minggu III 

4) Mengunjungi orang sakit. 

5) Mengunjungi Panti Asuhan.  

6) Mengunjungi LP 

7) Ziarah ke goa Maria.  

8) Mengikuti rekoleksi.  

9) Mengikuti kongres Ekaristi. 

10) Merayakan ultah Romo Pembimbing.  

11) Mengajak umat menjadi adorator.  

12) Mengikuti latihan angklung. 

13) Menjadi guide wisata rohani. 

 

2. Persiapan Penelitian  

Persiapan pertama yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini 

adalah meminta izin kepada komunitas penelitian, memilih subjek penelitian serta 

meneliti locus penelitian.Peneliti melakukannya dengan secara aktif berkomunikasi 

dengan ketua kelompok doa Adorasi GMKA, berkoordinasi dengan struktural 
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organisasi, mempersiapkan wawancara terhadap subjek beserta mikrosistemnya 

dan dokumentasi data-data dari observasi yang berkaitan dengan dinamika interaksi 

serta hubungan antara doa, kelompok doa dan stres yang dialami oleh subjek. 

Subjek yang peneliti pilih untuk tesis ini adalah para pendoa yang tergabung 

dalam Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di Gua Maria Kerep Ambarawa yang berusia 

dewasa. Enam orang yang dijadikan subjek adalah mereka yang sering berinteraksi 

dalam Kelompok Doa Adorasi Ekaristi  dan sangat sering berdoa baik secara 

individu maupun kelompok. Mereka adalah subjek dewasa dengan usia yang 

bervariasi.  

Tahun 2018 ini, mereka berusia 40 tahun sampai dengan usia 70 tahun.Subjek 

yang dipilih adalah subjek yang sudah dewasa menurut hukum perdata (pasal 330) 

dan secara biologis (UU perkawinan no 1, 1974). Kriteria dewasa secara legal 

penulis gunakan untuk seleksi subjek penelitian ini. Seleksi ini akan menggunakan 

teori dewasa Erikson (1963) dan teori dewasa positive psychology  (Seligman, 

2004).  

Para subjek terpilih dalam penelitian ini dikategorikan sebagai:  

a.Enamorang yang dewasa dan mempunyai minat tinggi terhadap doa. 

b. Enam orang tersebut sekaligus menjadi sumberinformasi penelitian penulis 

terhadap konformitas ataupun kohesivitas kelompok doa Adorasi.  

  Temalain yang dipersiapkan untuk diungkap dalam penelitian ini adalah 

interaksi subjek dengan komunitas kelompok doa terkait dengan coping stres. 

Dengan demikian, sebelum wawancara dipilih subjek yang terlibat aktif dalam 

kelompok doa. Semua subjek menjadikan doa sebagai dasar kebiasaan hidup 

mereka sehari-hari. Para subjek telah tergabung dalam kelompok doa selama lebih 

dari satu tahun di Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di GMKA. 
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Sebagai persiapan wawancara, dipersiapkan bahwa tujuan wawancara 

dengan para subjek adalah, pertama, untuk mengetahui hubungan antara coping 

stres dengan doa. Kedua untuk mengetahui dinamika hubungan antara coping stres 

dengan kelompok doa. “Coping stres” menjadi tema utama penelitian ini. Setiap 

langkah penelitian adalah proses untuk mengetahui bagaimana stres yang dialami 

subjek mampu diredakan melalui doa ataupun interaksi dalam kelompok doa. 

 Jadi, dari bab IV denganmetode fenomenologi ini akan menjelaskan  dua hal. 

Pertama, penjelasan dari coping stres melalui doa yang dilakukan subjek. Kedua, 

penjelasan dari coping stres melalui interaksi kelompok doa yang dilakukan subjek. 

 

3. Proses Penelitian 

Demi efisiensi waktu penelitian, peneliti kemudian melakukan wawancara 

langsung dan tertulissecara mendalam terhadap enam subjek terpilih yang 

memenuhi kriteria penelitian dari anggota Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di  

GMKA.Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap pengalaman stres yang subjek 

alami, terutama interaksi mereka dalam doa dan kelompok doa. 

Proses wawancara dalam penelitian akan fokus pada evaluasi terhadap hasil 

studi yang menyatakan bahwa agama dan doa ternyata dalam beberapa penelitian 

mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi stres bagi individu. Peneliti 

akan mengevaluasi kebenaran hasil studi ini dengan peristiwa di GMKA. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian Subjek Penelitian A 

1. Profil Subyek A 

Subyek A adalah seorang Bapak dengan dua anak. Subyek ini sejakkecil hidup 

dalam keluarga yang relatif harmonis dan suka berdoa. Hal ini menyebabkan 

pendidikan doa dalam dirinya dimulai sejak dalam keluarga. Selanjutnya dalam 



xcii 
 

pendidikan, subyek A adalah orang yang dekat dengan biarawan dan aktif di gereja 

maka pendidikan doanya senantiasa terjaga. Ketika dalam pendidikan di tingkat 

SLTA subyek ini berada di asrama SPG Don Bosco Semarang yang  teratur dan 

disiplin dilandasi dengan kehidupan doa sungguh sangat terpelihara. Dalam masa 

dewasa Subyek bekerja di Kedutaan Vatikan di Jakarta. Suasana kehidupan yang 

sangat religius senantiasa dialami oleh subyekini sehingga doa merupakan dasar 

yang sangat kuat untuk subyek ini.  

 Ada dua peristiwa yang membuat subyek ini mengalami stres yang cukup 

berat. Yang pertama adalah ketika mau melanjutkan studi dari SPG dan ingin masuk 

di AKABRI sesuai dengan cita-citanya, namun tidak diijinkan. Peristiwa ini yang 

membuat subyek ini sungguh kecewa dengan hidup dan berakibat stres.Hal yang 

kedua adalah ketika subyek diceraikan secara sepihak oleh istrinya. Karena istrinya 

tertarik dengan orang lain yang lebih sukses secara ekonomi. Hal ini membuat 

subyek ini sangat terpukul dan stres karena memelihara dua orang anaknya yang 

masih kecil. 

Subjek termasuk warga baru di kelompok doa adorasi GMKA. Subyek A ini 

tergabung dalam Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di GMKA sudah tiga tahun.Subjek 

sangat tersentuh ketika pertama kali ikut adorasi dengan almarhum Mgr. 

Pujosumarto di tengah malam.Hal itu membuat Subyek A mantap masuk kelompok 

adorasi.Subjek mendapatkan ketenangan batin, merasa lebih dekat dengan Tuhan 

Yesus, terkabulnya doa di GMKA. Subyek A menyukai doa karena mendekatkan diri  

pada Tuhan, belajar neges kerso Dalem Gusti, berkomunikasi dengan Tuhan.Doa 

yang rutin dilakukan subjek A adalah: Ekaristi, Rosario, hening, adorasi, doa pagi, 

doa dari hati sendiri. Tidak ada yang memaksa subjek untuk berdoa, semua dari 

keinginan diri sendiri. 
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Stres  yang lain dialami oleh Subyek A justru ketika subjek bergabung dengan 

paguyuban adorasi. Ini karena dari hasil rapat pembentukan pengurus paguyuban 

subjek dipilih menjadi Humas Paguyuban.Namun bukan stres yang berat seperti 

ketika Subyek A dicerai istrinya. 

2. Hasil Penelitian Penelitian Subjek A 

Penelitian ini mendasarkan analisis data terhadap wawancara subjek dengan 

acuan wawancara pada bagan berikut: 

Penjelasan hasil penelitian subjek A disusun berdasarkan pengamatan 

terhadap rekapitulasi verbatim subjek dengan perilaku yang mereka lakukan. 

Pengamatan terhadap subjek A menyatakan adanya 34 kali subjek menegaskan 

dengan intensitas tinggi diksi yang mengkonfirmasi mengalami stres (tema 1). 28 

kali subjek dengan intensitas tinggi menyatakan diksi mendukung tema 4 

(spiritualitas doa level 2 adalah coping stres). 33 kali subjek menyatakan dengan 

intensitas tinggi diksi mendukung tema 5 (spiritualitas doa level 3 adalah coping 

stres). 16 kali subjek dengan intensitas sedang menyatakan diksi mendukung tema 

6 (konfirmitas adalah penyebab stres),  dan 29 kali subjek menyatakan dengan 

intensitas tinggi diksi konfirmasi terhadap tema 7 (kohesivitas adalah coping stres).  

Argumen subjek akan dijelaskan lebih lanjut. 

3. Penjelasan naratif Subyek A 

 Penjelasan naratif subjek A akan dibangun berdasarkan hasil penelitian yang 

diformat di dalam bentuk tabel.Tabel ini juga menyatakan bahwa subjek memberikan 

pernyataan negasi terhadap tema 2,3,4,5,6 dengan berbagai alasan yang akan 

dijelaskan secara mendalam. Intensitas diksi yang dinyatakan subjek adalah 10 kali 

untuk negasi tema 2 dan 3; 2 kali untuk negasi tema 4 dan 5; serta delapan kali 

untuk tema 6. 
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Tabel IV.4. Intensitas A 

Keterangan Intensitas Konfirmasi Intensitas Negasi 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Intensitas 34 
 

  28 33 16 29  10 10 2 2 8  

 

Bagan tersebut dapat dijelaskan dengan format grafik sebagai berikut:  

Bagan IV.1. grafik intensitas perilaku subjek 

Keterangan: 
Intensitas k = intensitas konfirmasi (warna merah) 
Intensitas n = intensitas negasi (warna hitam) 
 

Tabel IV.5. Keterangan tema 

No tema Tema  

1 Stres 

2 Doadenganspiritualitas  level nolmenjadipenyebab stres 

3 Doadenganspiritualitas level 1 menjadipenyebab stres 

4 Doadenganspiritualitas level 2 menjadi coping stres 

5 Doadenganspiritualitas level 3 signifikan coping stres 

6 Kelompokdoakonformitasmenjadipenyebab stres 

7 Kelompokdoakohesivitasmenjadi coping stres 

 

 Penjelasan proposisi tema yang pertama, apakah subjek A mengalami stres? 

Subjek mengalami stres dengan intensitas tinggi di beberapa momen dalam 

hidupnya. Kekecewaan mendalam subjek adalah ketika ditolak masuk AKABRI dan 
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Intensitas perilaku A

intensitas k intensitas n Column1
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ketika ditinggal istrinya yang lari bersama orang lain. Ada juga stres ringan akibat 

konflik dengan anggota kelompok doa.  

 Penjelasan proposisi tema yang kedua, Apakah menurut A doa yang 

terpaksa dilakukan karena hanya patuh, kewajiban tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres? Subjek menjawab bahwa dengan doa, dia hidup tenang, tidak 

sampai stres. Subjek senang, terhibur setiap kali berdoa. Masa muda subjek di 

asrama mau tidak mau harus berdoa, berlatih dan belajar. Kadang subjek terpaksa, 

tetapi doa dan latihan itu membuahkan disiplin serta berkat di masa depan. 

 Penjelasan proposisi tema yang ketiga, Apakah menurut A doa yang 

terpaksa dilakukan karena disuruh, doa hafalan, tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres?Subjek menjawab bahwa pernah stres, tapi stres karena rindu 

orang tua, stres karena gagal masuk AKABRI, stres karena ditinggal istri. Tapi 

subjek tidak pernah stres karena doa. Doa itu membuat subjek tenang batinnya. 

 Penjelasan proposisi tema yang keempat, Apakah menurut A doa dihayati 

dengan iman dan pengharapan akan menjadi meredakan stres? Subjek menjawab 

dan memberikan konfirmasi bahwasubjeksetuju itu. Doa itu membuat subjek tenang 

batinnya, meski kadang (dalam penjelasan negasi) subjek mengalami sedikit stres 

dalam jangka pendek karena doa tidak dikabulkan. Kalau subjek berdoa, ia merasa 

dekat dengan Tuhan Yesus. Subjek percaya Tuhan sendiri akan membantu 

memberi solusi terhadap masalah subjek. Kenyataannya selalu begitu. Doa subjek 

di Gua Maria Kerep seringkali dikabulkan Tuhan. Masalah-masalah saya 

diselesaikan oleh Tuhan, katanya.  

Penjelasan proposisi tema yang kelima, Apakah menurut A doa dihayati 

dengan penuh kepasrahan dan kedekatan pada Tuhan akan menjadi meredakan 

stres? Subjek menjawabkonfirmasi bahwa subjek setuju itu. Doa itu bukan pertama-
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tama memohon pada Tuhan meskipun secara manusiawi subjek juga mengalami 

negasi terhadap tema karena jengkel apabila Tuhan seolah tidak menjawab doanya. 

Subjek belajar ‘neges kersa Dalem Gusti’ atau belajar dan bersatu dengan apa 

kehendak Tuhan dalam hidup subjek dan menjadikan pribadi subjek transpersonal 

berdasarkan kehendak Tuhan. Sudah amat sering subjek letih lesu dan berbeban 

berat lalu diringankan Tuhan setelah subjek berdoa hening ataupun melalui 

sakramen Ekaristi. Doa lebih dari pereda stres menurut subjek. Doa itu panggilan 

Tuhan untuk menguatkan iman, tubuh dan jiwa. 

 Subjek menambahkan bahwa kadang ketika adorasi, subjek terbayang 

pengalaman sengsara Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Sengsara 

Tuhan yang sedemikian dahsyat membuat subjek sadar pengalaman negatif saya 

tidak ada apa-apanya dengan penderitaan Tuhan. 

 Penjelasan proposisi tema yang keenam, Apakah menurut A berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara terpaksa akan menyebabkan stres?Subjek 

menjawab bahwa dalam banyak kasus iya, tetapi belum tentu semua konformitas 

membawa subjek pada stres. Dulu subjek diatur-atur di asrama bruderan,tetapi 

memang aturannya mengajarkan disiplin. Disiplin itu baik. Pertama-tama berat, 

tetapi tidak masalah. Di kelompok drum band subjek dulu juga sangat disiplin. Tetapi 

dari sana subjek belajar keseimbangan wiraga, wirama, wirasa.Menurut subjek, 

kadang aturan yang memaksa itu baik lah, supaya lebih disiplin. 

 Subjek menjawab bahwa di kelompok doa adorasi ini lain. Subjek sebenarnya 

senang karena bisa konsultasi masalah pada sesepuh, bisa sharing dan saling 

menguatkan antar anggota, bisa saling menguatkan saat kita sedih, sakit, kecewa. 

Subjek menambahkan bahwamasalahnya ada anggota yang tidak taat aturan. 

Mereka ini kadang merepotkan juga. Subjek usul bahwa paguyuban adorasi 
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membutuhkan figur pembimbing rohani yang mudah disambati, bisa mempersatukan 

anggota yang tidak taat dan maunya sendiri dengan mengandalkan kekayaannya. 

 Penjelasan proposisi tema yang ketujuh, Apakah menurut A berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara kompak akan meredakan stres?Subjek 

menjawab bahwakalau kompak, subjek setuju. Ini kalau kompak. Menurut subjek, 

kelompok dengan jumlah besar sulit lah untuk kompak.  

 Subjek menambahkan bahwayang paling ideal itu kalau kelompok bisa kompak 

berdoa bersama dalam suasana khusyuk dan hening. Itu saja sudah memberi 

kedamaian luar biasa kepada anggotanya. Subjek menambahkan juga bahwahal Itu 

juga tergantung individunya masing-masing. Kalau mereka sungguh beriman dan 

berserah diri kepada Tuhan, ya pasti kohesif, kompak. Kalau anggota kelompok 

masih egois, ya pasti konflik.  

 Subjek menambahkan juga apabila sekarang tinggal motivasi anggota untuk 

ikut kelompok adorasi itu apa? Apa mereka terpanggil untuk ikut adorasi, apakah 

mereka mau menemukan ketenangan batin untuk adorasi?  Atau mereka mau apa? 

Kadang motivasi anggota ikut kelompok juga belum jelas.Subjek menambahkan 

bahwa kadang ada juga anggota yang masih sombong dengan harta yang ia punya. 

Lalu suka seenaknya sendiri karena merasa bisa menguasai dengan kekayaannya. . 

 

4. Analisis kasus Subyek A 

Subyek A adalah seorang yang beberapa kali mengalami stres.Baik sewaktu 

masih muda maupun ketika sudah hidup dalam dunia pernikahan bersama dengan 

satu istri dengan dua anaknya yang masih kecil.Pada masa muda Subyek ini 

mengalami stres karena ditolak masuk AKABRI.Sedangkan stres yang cukup berat 

dialami oleh subyek ini ketika dicerai oleh istrinya karena istrinya tertarik dengan 
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seorang pengusaha kaya.Sang istri rela meninggalkan beliau sebagai suami dengan 

dua anaknya yang masih kecil, sehingga subyek ini harus menjadi Bapak sekaligus 

Ibu untuk kedua orang anaknya.Di samping itu masih harus mencari nafkah untuk 

menghidupi kedua anaknya. 

Subyek A ini berasal dari keluarga yang bahagia dan religius sejak 

kecil,sehingga ketika subyek ini mengalami stres, hal pertama yang dilakukan 

adalahberdoa sesuai imannya.Yakni dengan rajin berdoa dan memasrahkan 

hidupnya kepada kehendak Tuhan. Sehingga dalam hidupnya doa menjadi sarana 

coping stres yang terutama. Bahkan ketika stres berat karena dicerai istrinya secara 

sepihak karena tertarik dengan pengusaha yang sukses, subyek ini mampu 

menyerahkan seluruh hidupnya pada Allah.Doa merupakan coping stres yang 

sangat penting bagi subyek A ini. Doa menjadikan subyek A ini senantiasa bisa 

bersyukur atas peristiwa hidup yang dialami dan mencoba mencari kehendak Tuhan 

dalam peristiwa hidupnya. Semakin menjadi orang yang sabar dalam menghadapi 

setiap peristiwa hidup.Semakin mampu membuat pasrah dan mencari kehendak 

Tuhan dalam hidupnya. Doa juga membuat semangat dalam menghadapi hidup. 

Serta membuat iman semakin kuat. Dengan kata lain subyek ini sejak awal mula 

hidup telah membuat atau melakukan doa dalam level 2 atau 3.  

        Bahkan dalam awal hidupnya ketika doa dijalankan dalam keterpaksaan dalam 

asrama,subyek A ini menemukan bahwa keterpaksaan yang ada tidak membuat 

stres. Namun justru membuat pribadi Subyek A ini menjadi terbentuk sebagai 

seorang pendoa yang bisa memaknai doa bagi hidupnya.  

Bagi A, kelompok doa sejauh ini  tidak begitu membuat stres yang berat. 

Namun bisa menjadi sarana stres yang berat ketika ada beberapa anggota 
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kelompok yang tidak setia dengan norma yang telah ditentukan. Bahkan pada 

umumnya subyek ini merasakan manfaat kelompok dalam menghadapi stres.Salah 

satunya kelompok dapat menjadi sarana penampungan keluh kesah, juga 

menguatkan iman dan semangat hidup.Kadang kelompok juga dirasakan membantu 

untuk mencari solusi atas permasalahan. Di kelompok doa di GMKA ini,subyek A 

lebih merasakan kohesivitas kelompok. Dari subyek A ini dapat disimpulkan bahwa 

doa merupakan sarana coping stres yang baik dalam hidup. Sedangkan kelompok 

bisa menjadi penyebab stres namun juga bisa menjadi sarana coping stres. 

Tergantung kelompok dan anggotanya yang ada didalamnya adalah kelompok 

seperti apa.  

Sebagaimana diungkap di dalam bab 2, Copingada yang bersifat langsung 

dan ada juga yang tidak langsung (Siswanto,2007).Coping bersifat langsung terjadi 

individu menempatkan dirinya untuk mengatasi kesakitan atau luka dengan cara 

berhadapan dengan stresor dan mengubah hubungan yang bermasalah dengan 

lingkungan. Coping yang bersifat tidak langsung berdasar pada peredaan atau 

mengurangi serta menghilangkan tekanan-tekanan stres yang dibangkitkan oleh 

stresor.  

Bagi subjek, doa adalah coping tidak langsung dan langsung sekaligus. Doa 

adalah visualisasi proyeksi permasalahan, meredakan stres, relaksasi, dan 

menimbulkan kekuatan intrapsikis secara bertahap.  

5. Informasi Mengenai Proses bagaimana Doa menjadi Coping stres A 

Seperti yang telah dinyatakan dalam bab II, bahwa doa mampu menjadi coping 

stres. Apa yang dikatakan subjek A sesuai dengan teori Kate (2006), yang 

menyatakan suatu cara sederhana untuk manajemen emosi adalah berdoa. Berdoa 
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adalah cara untuk berkomunikasi dengan suatu “sosok” transenden yang diyakini 

sebagai Tuhan.  

 Satu hal yang cukup mendasar dari pernyataan A, doa bukanlah metode 

coping stres instant atau seperti pil penenang yang memberikan efek cepat 

menenangkan. Doa membutuhkan proses pergulatan batin yang cukup panjang. 

Bagan penjelasan dapat dilihat seperti di bawah ini. Bagi subjek A hidup ini bukan 

hanya melulu kepentingan kemanusiaan dia sendiri tetapi demi kepentingan Tuhan. 

Negasi terhadap egoisitas diri ini membuat A terhindar dari stres berat.  

 

 

Bagan IV.2. Doa sebagai sarana Transpersonal A  

 

 

 

Sejak kecil, sampai 
dewasa A sudah 
mengenal doa 

sebagai sarana relasi 
dengan realita 

transenden (Jung))

A berhadapan dengan peristiwa kehidupan 
termasuk stres karena bermacam penolakan 

dan konflik (misalnya dengan istri dan 
komunitas sosial)

subjek A ini mencari 
kehendak Tuhan (yang 

transenden) dalam 
peristiwa hidupnya

A merasa dia adalah abdi 
Tuhan di dunia ini, sehingga 
stres tidak terlalu dirasakan 

karena tujuan hidupnya 
bukan untuk menekuni 
stres tetapi menekuni 

kehendak Tuhan

Doa membuat A  konsisten dengan 
rasa syukur, pasrah, tenang dalam 

semua keadaan, dan menjalani 
realita kehidupan kembali
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6. Kesimpulan Subjek A digambar dalam bagan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.3 kesimpulan A 

 

 

 

Stresor dari Subjek A: 

Faktor penolakan sosial (ditolak masuk AKABRI), rindu orang tua, stres karena masalah 
keluarga, stres karena ditinggal istrinya pergi dengan orang lain, dia harus menyesuaikan 
peran sebagai bapak dan ibu bagi anak-anaknya ketika anaknya masih kecil, stres 
menghadapi oknum di kelompok doa, stres ketika doanya tidak dikabulkan (Dewe, Cropper, 
2007). 

 

Subjek  A pernah mengalami stres dengan gejala sebagai berikut: mangkel, kecewa,  

Bagi subjek A konformitas 
kelompok penyebab stres sejauh 
membawa konflik tetapi menjadi 

direct coping stres sejauh 
membawa keteraturan (Lazarus, 

1984) 

Bagi Subjek A Doa di semua level 
spiritualitas  adalah coping stres 
Problem  dan emotion focus  coping 
sekaligus (Lazarus, 1984) 

Kelompok yang kohesif adalah 
indirect  coping stres bagi 
subjek A 

Bentuk Coping stres 

(Lazarus, 1984) 

 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Bisa bersyukur atas hidup 
2. Semakin sabar. 
3.  Berserah dan berpasrah. 
4. Doa menguatkan semangat 

hidup. 
5. Iman semakin kuat. 

Problem focus coping: 

1. Berani menghadapi masalah 
dengan lebih tenang. 

2. Jernih mencari solusi. 

 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Kelompok doa membuat hidup lebih 
teratur. 

2. Kelompok doa membantu 
menampung keluh kesah.  

3. Banyak saudara menguatkan iman dan 
semangat hidup.   

Problem focus coping:Kelompok doa 
membantu mencari solusi. 

 

 

Apakah Kelompok Doa adalah coping stres? 

 

Apakah Doa adalah coping stres? 
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C. Deskripsi Hasil Penelitian Subjek Penelitian B 

1. Profil Subyek B 

 Subyek B adalah seorang Bapak dengan tiga orang anak yang semuanya 

sudah dewasa.Sebenarnya subyek B ini sejak kecil berasal dari keluarga yang tidak 

begitu mapan ekonominya.Bahkan saudara-saudaranya beberapa mati muda 

karena berbagai penyakit.Subyek ini berasal dari keluarga Islam yang tidak 

menjalankan kewajiban agama dengan sungguh-sungguh. Kehidupan doa tidak 

begitu diperhatikan oleh orangtuanya. Ketika kecil hidup dengan seenaknya dan 

tidak mendapat perhatian yang penuh dari orangtuanya,sehingga menjadi anak 

nakal. 

 Ketika pendidikan setingkat SLTP beliau sekolah di sekolah Katolik di Weleri 

yang sangat memperhatikan pendidikan keagamaan dan juga pendidikan 

kedisiplinan. Mulai saat itu kehidupan doasubyek terbentuk. Sampai beliau dewasa 

kehidupan doa senantiasa mewarnai hidupnya. Apalagi oleh lingkungan Subyek B 

dipercaya sebagai prodiakon paroki. Didalam paguyuban kelompok doa adorasi 

Subyek B dipercaya menjadi ketua kelompok paguyuban.  

 Stres  dialamisubyek B ini ketika pendidikan di SD. Ketika menghadapi mata 

pelajaran agama Islam. Apalagi karena Subyek B disuruhmenulis dengan bahasa 

Arab,  Subyek B  sungguh merasakan stres karena tidak bisa dan tidak mengerti 

bahasa Arab. Hidup selanjutnya baik di pendidikan maupun dalam menjalani rumah 

tangga relatif tidak menghadapi stres. 
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TABEL INTENSITAS SUBJEK B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cv 
 

2. Hasil Penelitian Penelitian Subjek B 

Penelitian ini mendasarkan analisis data terhadap wawancara subjek (proses 

coding) pada bagan di atas. 

 Subjek B adalah ketua kelompok adorator di GMKA. Beliau aktif berdoa di 

GMKA pada awal tahun 2007 sebelum kapel adorasi berdiri. Beliau menjelaskan 

bahwa awal mula dibentuknya kelompok adorasi adalah dari percakapan informal 

antara orang-orang yang gemar berdoa di gua-gua Maria di sekitar Jawa tengah.  

 

3. Penjelasan Naratif Subyek B 

Penjelasan naratif subjek B disusun berdasarkan rekapitulasi verbatim subjek. 

Tabel yang tersusun setelah dilakukan rekapitulasi diksi dalam verbatim yang 

menyatakan intensitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.7. Intensitas B 

Keterangan Konfirmasi Negasi 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Intensitas 11 3 2 10 8 1 9  8 8   2  

 

Bagan perbandingan konfirmasi - negasi tema subjek B dapat dijelaskan dengan 

format grafik sebagai berikut: 
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Bagan IV.4. grafik intensitas perilaku subjek 

 
Keterangan: 
Intensitas k = intensitas konfirmasi (warna merah) 
Intensitas n = intensitas negasi (warna hitam) 
 

Tabel IV.8. keterangan tema 

 

No tema Tema  

1 Stres 

2 Doadenganspiritualitas  level nolmenjadipenyebab stres 

3 Doadenganspiritualitas level 1 menjadipenyebab stres 

4 Doadenganspiritualitas level 2 menjadi coping stres 

5 Doadenganspiritualitas level 3 signifikan coping stres 

6 Kelompokdoakonformitasmenjadipenyebab stres 

7 Kelompokdoakohesivitasmenjadi coping stres 

 
 

Penjelasan proposisi tema yang pertama, Apakah B mengalami stres? 11 

kali B memberi konfirmasi bahwa ia mengalami stres karena persoalan spiritual, 

kemiskinan  dan persoalan sakit yang ia derita waktu kecil.  

 Penjelasan proposisi tema yang kedua,apakah doa yang terpaksa dilakukan 

karena hanya patuh, kewajiban tanpa kehendak bebas dapat menyebabkan stres? 

Subjek B memberi konfirmasi 3 kali dan negasi 8 kali. Ia menjelaskan bahwa pada 

waktu dia sekolah SD negeri,salah satu mata pelajaran yang diajarkan adalah 

Pendidikan Agama Islam. Subjek tidak bisa mengikuti pelajaran ini karena memang 
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orangtua tidak pernah membimbing dan orang tua subjek juga tidak fasih dengan 

bahasa Arab. Akhirnya saat pelajaran agama Islam, subjek stres berat. Memang 

subjek tidak menguasai materi dan tidak pernah diajarkan agama Islam. Bahkan 

waktu penulisan dengan bahasa Arab, subjek hanya menulis kira-kira saja. 

 Subjek menambahkan bahwa waktu keadaan stres, subjek berdoa dengan 

cara subjek sendiri untuk menghilangkan stres yang berkepanjangan itu. Subjek 

sangat stres sampai badannya sakit.Subjek juga menambahkan bahwapada waktu 

belajar di SMPK Budi Mulya, saya sangat lega karena tidak ada pelajaran Agama 

Islam. Semangat untuk berdoa senantiasa ada dalam subyek B ini.  Tanpa 

mengalami spiritualitas doa level rendah, tidak bisa manusia mengalami kenikmatan 

berdoa level lebih tinggi. Doa lebih relevan sebagai coping stres.  

 Penjelasan proposisi tema yang ketiga, apakah menurut B doa yang 

terpaksa dilakukan karena disuruh, doa hafalan, tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres? Subjek memberi konfirmasi 2 kali dan negasi 8 kali. Ia 

menjawab bahwa subjek mengalami hal itu sebenarnya. Dulu subjek beragama 

Islam, tetapi Islam ‘KTP’. Subjek tidak paham dengan bahasanya saja, subjek 

sempat dulu menjalankan sholat lima waktu tetapi tidak lama. Subjek stres terutama 

pelajaran bahasa Arab. Sampai sakit badan subjek. Hanya saja bagi subjek doa 

lebih relevan sebagai coping stres daripada penyebab stres.  

 Penjelasan proposisi tema yang keempat, Apakah menurut B doa dihayati 

dengan iman dan pengharapan akan menjadi meredakan stres?Subjek menjawab 

bahwadengan berdoa di kapel Adorasi, iman saya semakin dikuatkan, semakin 

diteguhkan, dan menyenangkan. Hati saya menjadi tentrem ayem. 10 kali Subjek B 

memberi konfirmasi terhadap tema ini. 
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 Subjek menambahkan bahwa banyak doa subjek yang dikabulkan. Subjek 

sempat sangat sedih ketika istri subjek sakit tenggorokan. Tetapi subjek berdoa di 

GMKA untuk kesembuhan istri dan ternyata doa subjek dikabulkan. Doa tidak hanya 

menyembuhkan stres, tapi, kalau dikabulkan Tuhan, bisa menyembuhkan semua 

penyakit. Subjek juga menambahkan bahwa pada prinsipnya subjek percaya semua 

masalah yang ringan maupun berat dapat diatasi dengan doa.  

Penjelasan proposisi tema yang kelima, apakah menurut B doa dihayati 

dengan penuh kepasrahan dan kedekatan pada Tuhan akan menjadi meredakan 

stres? Subjek menjawab bahwa subjek setuju itu. Ada 8 kali subjekmenyatakan ia 

percaya semua masalah yang ringan maupun berat dapat diatasi dengan 

doa.Semua diserahkan pada Tuhan.Subyek B ini mempunyai kepasrahan yang 

tinggi pada Tuhan. 

 Subjek menambahkan bahwa subjek selalu berdoa, diantaranya doa bapa 

kami, doa Salam Maria, doa wasiat, doa Koronka, karena doa-doa tersebut memang 

sering subjek doakan. Subjek kadang juga menambahkan ‘curhat’ seputar masalah-

masalah yang  terjadi pada subjek setiap hari. 

 Penjelasan proposisi tema yang keenam, apakah menurut B berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara terpaksa akan menyebabkan stres? Subjek 

hanya menjawab1 kali konfirmasi dan 2 kali negasi terhadap tema ini. Seperti subjek 

dahulu harus belajar bahasa Arab di sekolah. Semua murid bisa bahasa Arab 

kecuali subjek. Maklum karena orangtua subjek tidak pernah mengajarkan apa-apa 

tentang agama Islam. Subjek stres sampai sakit. 

 Subjek menambah, di kelompok doa adorasi ini baik. Para anggota memang 

banyak ada 150 an lebih. Tapi mereka punya kelompok kecil masing-masing yang 
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cocok. Kalau yang tidak cocok ya tidak jalan bareng. Mereka punya kelompok 

sendiri-sendiri.  

 Penjelasan proposisi tema yang ketujuh, apakah menurut B berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara kompak akan meredakan stres?Subjek 

menjawab bahwa  kompak itu butuh proses. Kompak tidak bisa tiba-tiba. 

 Konfirmasi terhadap tema ini subjek lakukan 9 kali. Dalam penjelasannya, 

Subjek menambahkan bahwa dahulu, pada awal 2007, seperti kebiasaan kelompok 

adorasi, subjek dan kelompok selalu berdoa di GMKA. Kebiasaan berdoa 

itudilakukan  jauh sebelum kapel Adorasi Abadi ini berdiri. Subjek dan kelompok 

berdoa di depan gua Maria dan di depan patung Pieta. Mereka berdoa kadang 

sendiri, kadang bersama teman-teman pendoa yang lain. Kebiasaan ini sampai 

sekarang masih dilakukan. 

 Subjek menambahkan bahwa kelompok Adorasi ini sebenarnya muncul 

spontan saja. Umat yang biasa berdoa di GMKA pada waktu itu ziarah bersama di 

gua Maria Sendangsono. Pulang dari ziarah, di waktu senggang ketika anggota 

kelompok  ziarah beli oleh-oleh, ada satu umat yang nyletuk bagaimana kalau dibuat 

kelompok Adorasi GMKA. Supaya kami tambah kompak begitu. kebetulan subjek 

dipilih menjadi ketua atas dasar suara terbanyak. Akhirnya paguyuban Adorasi 

GMKA diresmikan  pada tanggal 11 Oktober 2014. 

 Subjek menambahkan lagi, dengan berdoa di kapel Adorasi bersama, subjek 

semakin diteguhkan dan dikuatkan imannya. Subjek selalu mengikuti Ekaristi, setiap 

hari Rabu s/d Sabtu mulai jam 6 pagi. Setiap misa beberapa dari anggota kelompok 

akan berusaha mencatat kotbah Romo.Subjekmembaca kembali kemudian 

berusaha subjek praktekkan. Hal ini juga subjek sampaikan di pertemuan 

lingkungan. 
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 Subjek menambahkan bahwa anggota kelompok doa berusaha kompak. Tetapi 

memang namanya manusia, hanya bisa berusaha, tapi semuanya 

berproses.Kadang bisa berhasil kadang bisa gagal kompaknya. Gih dicobi malih 

mawon (dicoba saja lagi). Yang penting niatnya mencoba berdoa bareng-bareng, 

ayem tentrem bareng-bareng. 

 Subjek menambahkan bahwa subjek sebagai kelompok berusaha melakukan 

kegiatan baik bersama-sama, diantaranya: Adorasi ekaristi, misa pagi bareng-

bareng, membersihkan kapel adorasi hari Senin minggu kedua, mengunjungi orang 

sakit, kunjungan ke panti Asuhan, kunjungan ke LP, menjadi guide wisata rohani, 

mengikuti rekoleksi, dan kegiatan rohani lain. Dimulai dari keinginan doa bersama, 

lalu ada keinginan berbuat baik untuk orang lain bersama-sama juga. Tapi memang 

tidak semua anggota rutin mengikuti kegiatan ini. 

 

4. Analisis Subyek B 

Subyek B ini mengalami stres saat kecil. Berasal dari keluarga yang tidak 

tercukupi secara ekonomi dan keluarga yang sering sakit-sakitan.Stres yang dialami 

karena kurang terpelihara di dalam keluarga dan yang kedua karena waktu Sekolah 

Dasar tidak bisa ikut pelajaran agama Islam.Relatif stres yang dialami adalah stres 

yang ringan.Setelah beliau remaja dan menjadi dewasa serta berumahtangga beliau 

tidak pernah mengalami stres yang berat. 

Doa dilakukan beliau setelah menjadi orang Katolik secara aktif. Terlebih 

setelah beliau berkeluarga,doa merupakan menu utama di dalam hidupnya. 

Sehingga doa mewarnai seluruh hidupnya. Hal ini rupanya juga merupakan coping 

tersendiri dengan doa yang ada. Melalui doa, beliau senantiasa mencari kehendak 

Tuhan dalam hidup sebagai makhluk. Sampai sekarang beliau rajin dalam hal 
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berdoa bersama istrinya. Bahkan diangkat menjadi ketua paguyuban doa, pro 

diakon dan ketua lingkungan yang senantiasa berhubungan dengan kehidupan doa.  

Subyek ini adalah ketua paguyuban doa adorasi ekaristi di GMKA. Dengan 

doa, beliau merasakan sebagai coping stres karena dengan rajin berdoa beliau 

merasakan bersyukur dalam hidup, semakin sabar, semakin pasrah kepada Allah, 

dan iman semakin kuat. Sedangkan dalam problem focuscoping dengan doa subyek 

B ini berani menghadapai masalah lebih tenang. Karena bisa pasrah dan mencari 

kehendak Tuhan dalam peristiwa hidupnya. 

Kelompok doa menurut beliau ini kelompok yang kohesif dan mampu saling 

mendukung anggotanya dalam menghadapi kehidupan. Kelompok dapat menjadi 

sarana supportbagi mereka yang ada dalam masalah hidup. Bahkan kelompok 

kadang bisa juga berfungsi untuk membantu mencari solusi.Kelompok dapat 

menjadi coping stres namun juga dapat menjadi penyebab stres. Bagi subyek  ini 

kelompok dapat menjadi sarana stres kalau ada ketidaksesuaian dan menimbulkan 

konflik dalam hidup. Namun pada umumnya kelompok menjadi sarana coping stres. 

5. Informasi Mengenai Proses bagaimana Doa menjadi Coping stres B 

Bagi Subjek B, sebenarnya doa mempunyai peran lebih dari coping stres. 

Peran doa sebagai coping stres adalah bagian dari konsekuensi karena kebiasaan 

doa secara tekun telah mengubah cara B memandang kehidupan. Hal ini sesuai 

dengan teori Carl Jung yang mengatakan bahwa doa bukan hanya ungkapan kata-

kata untuk pribadi ilahi tetapi lebih pada adalah tindakan individu melihat ke dalam 

batin(Keller, 2016). Jung percaya bahwa seluruh individu manusia adalah bagian 

dari kekuatan kosmis. Manusia menjadi sehat dan utuh ketika menyadari 

kesatuannya dengan seluruh realitas serta dunia yang saling terhubung. Doaadalah 
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usaha transformasi batin, kesadaran murni dan perasaan menyatu dengan seluruh 

realitas. (Keller, 2016). 

 Proses transformasi terjadi dalam tiga tahap. Bagi subjek B, dalam tahap 

akhir transformasi, hidup ini pada akhirnya bukan hanya melulu kepentingan 

kemanusiaan dia sendiri tetapi demi kepentingan Tuhan. Negasi terhadap egoisitas 

diri ini membuat B terhindar dari stres berat.  

 

 

Bagan IV.5. proses doa sebagai transformasi personal B 

 

 

 

 

 

Tahap I :

Pada awalnya B berdoa 
dengan terpaksa, dan ini 
membuat B stres

•Ada bimbingan rohani dari 
Rohaniwan untuk berdoa 
dengan kesadaran dan 
rasa

•B menjalani doa dengan 
kesadaran dan rasa

Tahap II

B mengalami transformasi 
kepribadian

•Dengan mendalami doa 
secara sadar dan percaya 
kepada Yang transenden, 
B bisa mengatasi masalah 
hidupnya dengan tenang, 
pasrah, damai

•B menekuni doa dengan 
spiritualitas 2,3 dengan 
sangat tekun

Tahap III

Buah dari berdoa tiap 
malam adalah 

•tentram, pasrah, damai, 
tetap berusaha yang 
terbaik dalam menghadpi 
masalah hidup
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6. Kesimpulan tersebut digambar dalam bagan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.6. Kesimpulan B 

 

 

 

 

Stresor dari Subjek B: 

Faktor fisik (Sejak kecil sakit-sakitan), istri sakit parah, stres belajar Agama dan 

bahasa Arab tapi tidak bisa (Dewe, Cropper, 2007). 

 

Subjek  B pernah mengalami stres dengan gejala sebagai berikut: sakit punggung 

(nyeri).  

Bagi subjek B konformitas 
kelompok penyebab stres sejauh 

individu terpengaruh 

Bagi Subjek B Doa di semua level 

spiritualitas 2,3  adalah coping 

stresProblem  dan emotion focus  

coping sekaligus (Lazarus, 1984),  Kelompok yang kohesif 

adalah indirect  coping stres 

bagi subjek B 

Bentuk Coping stres 

(Lazarus, 1984) 

Hasil Coping stres  

Emotional focus coping: 

1. Bisa bersyukur atas hidup 
2. Semakin sabar. 
3.  Berserah dan berpasrah. 
4. Doa menguatkan semangat hidup. 
5. Iman semakin kuat. 

Problem focus coping: 

1. Berani menghadapi masalah 
dengan lebih tenang. 

2. Jernih mencari solusi. 

 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Kelompok doa membuat hidup lebih teratur. 

2. Kelompok doa membantu menampung keluh 
kesah.  

3. Banyak saudara menguatkan iman dan 
semangat hidup.   

Problem focus coping:Kelompok doa 
membantu mencari solusi. 

 

 

Apakah Kelompok Doa adalah coping stres? 

 

Apakah Doa adalah coping stres? 

tetapi level spiritualitas 0 dan 1 adalah 

penyebab stres  meski ringan. 
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D. Deskripsi Hasil Penelitian Subjek C 

1. Profil Subyek C 

 Subyek C ini sejak kecil hidupnya sering stres dan tidak bahagia.Bapaknya 

meninggal dan ibunya menikah lagi,sehingga beliau mempunyai ayah tiri yang 

sangat tidak memperhatikan kebutuhannya.Dari bapak tiri ini ibunya mempunyai dua 

anak perempuan.Perlakuan Bapaknya yang tiri sangat membedakan antara dirinya 

dengan adik tirinya,sehingga sejak kecil beliau ini sudah mengalami stres karena 

perlakuan yang berbeda dengan saudara-saudaranya dari Bapaknya. Keluarga ini 

melandaskan imannya pada agama Islam. Meskipun Islamnya pun Islam yang 

kurang aktif. Namun demikian subyek C ini telah rajin berdoa/ngaji ketika kecil. 

         Semenjak SLTP beliau sekolah di sekolah Katolik sehingga karena pengaruh 

pendidikan katolik dan pembinaan dari bruder biarawan beliau menjadi Katolik dan 

sangat menekankan hidupnya dalam doa. Sampai beliau dewasa doa menjadi 

landasan utama dalam hidupnya. Semenjak beliau menikah dan dewasa, beliau aktif 

dalam kelompok kelompok doa. Kelompok doa kharismatik Katolik, kelompok doa 

kerahiman ilahi semua telah diikutinya. Terakhir beliau aktif dan menjadi motor 

dalam kelompok doa adorasi ekaristi di GMKA sampai sekarang.  

 Dalam masa dewasa ini subyekC stres karena anaknya yang telah mempunyai 

anak tiga keluar dari pegawai negeri sehingga beliau yang sudah tua ini harus ikut 

menanggung biaya pendidikan cucunya.  
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TABEL INTENSITAS C 
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2. Hasil Penelitian Penelitian Subjek C 

Penelitian ini mendasarkan analisis data terhadap wawancara subjek (proses 

coding) pada bagan di atas. 

 

3. Penjelasan Naratif subyek C 

Penjelasan naratif subjek C disusun berdasarkan rekapitulasi verbatim subjek. 

Tabel yang tersusun setelah dilakukan rekapitulasi diksi dalam verbatim yang 

menyatakan intensitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.10. Intensitas C 

Keterangan Konfirmasi Negasi 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Intensitas 24   9 9 6 9  11 11     

 

Bagan tersebut dapat dijelaskan dengan format grafik sebagai berikut: 

      

    

  

  

  

 

BaganIV.7. grafik intensitas perilaku subjek 

Keterangan 
Intensitas k = intensitas konfirmasi (warna merah) 

Intensitas n = intensitas negasi (warna hitam) 
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Tabel IV.11. keterangan tema 
 

No tema Tema  

1 Stres 

2 Doadenganspiritualitas  level nolmenjadipenyebab stres 

3 Doadenganspiritualitas level 1 menjadipenyebab stres 

4 Doadenganspiritualitas level 2 menjadi coping stres 

5 Doadenganspiritualitas level 3 signifikan coping stres 

6 Kelompokdoakonformitasmenjadipenyebab stres 

7 Kelompokdoakohesivitasmenjadi coping stres 

 
 

Penjelasan proposisi tema yang pertama, Apakah C mengalami stres? 

Subjek memberi konfirmasi 24 kali. Subjek C banyak mengalami stres karena 

mengalami penolakan oleh ayah tiri, ditolak ketika melamar calon istri, mengalami 

kegagalan masuk Bruder karena dilarang orangtuanya, stres karena mengalami 

kemiskinan, mengalami konfik serta penolakan di kelompok doa kharismatik dan 

kerahiman ilahi, di masa tua harus membiayai cucu-cucunya, anaknya keluar dari 

pegawai negeri karena ingin mencari harta Soekarno.  

 Penjelasan proposisi tema yang kedua,menurut C doa yang terpaksa 

dilakukan karena hanya patuh, kewajiban tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres? Subjek memberi negasi 11 kali. Doa bukan penyebab stres. 

Penyebab stres adalah masalah sosial atau keluarga. Subjek menjawab bahwa 

pada waktu subjek kecil, hidup subjek susah. Subjek sejak lahir ditinggal bapak. Ibu 

subjek menikah lagi. Subjek diasuh Bapak Tiri yang menurut subjektidak begitu 

perhatian dengan subjek. Ibu subjek berjualan tiap hari di pasar. Ibu berjualan 

jenang, wajik, jadah. 

 Subjek menambahkan bahwa apa yang ayah subjek berikan pada saudara tiri 

tidak diberikan kepada subjek. Jadi adik-adik tiri subjek dipenuhi kebutuhannya oleh 

Bapak, sementara subjek tidak. Ibu subjek melihat itu ya diam saja. Menghadapi hal 

seperti ini subyek biasanya lari ke mesjid untuk berdoa maupun untuk 
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mendengarkan pengajian.Namun sebenarnya itu untuk menghilangkan stres yang 

dialami subyek ini di rumah. 

 Subjek menambahkan bahwa pada waktu SMP, subjek bertemu dengan 

Bruder Oktafianus, orang Belanda. Beliau memberikan subjek celana dan baju untuk 

sekolah. Bruder sangat perhatian pada subjek. Oleh karena itu apa kata dia subjek 

turuti. Setiap hari Jumat siang setelah pulang sekolah subjek disuruh belajar Agama 

Katolik. Subjek turuti. Subjek juga disuruh kalau hari Minggu ke Gereja. Subjek  juga 

menuruti. 

 Subjek menambahkan bahwamungkin waktu itu iman subjek level nol. Subjek 

tidak tahu doa Katolik atau bagaimana bernyanyi di Gereja. Tapi subjek tidak stres. 

Mungkin karena ada Bruder. Dia baik sama subjek. 

  Penjelasan proposisi tema yang ketiga, apakah menurut C doa yang 

terpaksa dilakukan karena disuruh, doa hafalan, tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres? Subjek memberi negasi 11 kali. Ia menjawab bahwa subjek 

mengalami itu sebenarnya. Tapi subjek tidak setuju doa hafalan dan kewajiban 

menyebabkan stres. Mungkin orang lain iya, tapi subjek tidak. Dulu subjek belajar 

Agama dan pergi ke Gereja karena disuruh Bruder Oktafianus. Tapi lama-lama 

subjek senang. Subjek malah hampir masuk Bruder setelah lulus SMP. Tadinya 

Cuma karena patuh sama Bruder, tetapi lama-lama senang. Subjek tidak jadi masuk 

Bruder karena dilarang orang tua.  

 Penjelasan proposisi tema yang keempat, apakah menurut C doa dihayati 

dengan iman dan pengharapan akan menjadi meredakan stres?Subjek memberi 

konfirmasi 9 kali. Ia menjawab,  bahwa sebenarnya subjek tidak tahu bagaimana ikut 

terdaftar dalam kelompok doa Adorasi. Tiba-tiba saja terdaftar. Bagi subjek doa itu 
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membuat subjek lebih kuat menghadapi masalah-masalah hidup. Masalah hidup 

memang tidak mudah kadang. Kadang-kadang suka, kadang-kadang sedih.  

 Subjek menambahkan bahwa dengan berdoa subjekmenyerahkan semuanya 

kepada Tuhan. Aku selalu yakin Tuhan berkarya dalam hidupku dan menyelesaikan 

semua masalah-masalahku. Subjek menambahkan bahwa doa tidak hanya 

menyembuhkan stres, kalau dikabulkan Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah 

kehidupan. Subjek kembali menambahkan apabila pada prinsipnya, subjek percaya 

semua masalah yang ringan maupun berat dapat diatasi dengan doa. 

Penjelasan proposisi tema yang kelima, apakah menurut C doa dihayati 

dengan penuh kepasrahan dan kedekatan pada Tuhan akan menjadi meredakan 

stres? Subjek memberi konfirmasi 9 kali dan menjawab bahwadoa adorasi setiap 

Rabu malam membantu subjek menyelesaikan semua masalah hidup subjek. Tidak 

seketika, tetapi seiring waktu semuanya selesai. 

 Penjelasan proposisi tema yang keenam, apakah menurut C berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara terpaksa akan menyebabkan stres? Subjek 

memberi konfirmasi 6 kali dan menjawab bahwa Iya, tapi itu oknum. Dulu subjek 

sempat ikut kelompok doa Kharismatik. Semula subjek diijinkan memimpin pujian 

dan doa Kharismatik. Tetapi mungkin setan juga bekerja dengan baik. Salah satu 

dari anggota kelompok kurang berkenan dengan kehadiran subjek. Subjek dicap 

anggota yang miskin dan bodoh, kalau kemana-mana subjek tidak membayar. 

Subjek lalu keluar dari kelompok Kharismatik meski jiwanya tetap 

Kharismatik.Subjek menambahkan bahwa kelompok boleh baik, tapi kalau ada 

anggotanya yang tidak baik, seperti Yudas dalam kelompok rasul Yesus misalnya, 

anggota-anggota lain bisa terpengaruh. 
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 Penjelasan proposisi tema yang ketujuh, apakah menurut C berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara kompak akan meredakan stres?Subjek 

memberi konfirmasi 9 kali dan menjawab bahwa dalam kelompok adorasi ini ada 

100 lebih anggota, tetapi yang adorasi rutin dan aktif hanya 8 orang. Masih banyak 

yang tidak ingin kompak dalam kelompok. Subjek meyakini mungkin memang kalau 

ingin kompak, anggotanya tidak mungkin banyak-banyak tetapi subjek 

menambahkan, jika kelompok doa kompak, Tuhan pasti membantu. 

 

4.  Analisis Subyek C    

Sejak kecil subyek ini telah mengalami stres.Karena mempunyai ayah tiri yang 

sangat membedakan antara dia dan saudara-saudara tiriya.Mekanisme yang sering 

dilakukan ketika mengalami stres didalam keluarga subyek C ini melarikan diri dari 

rumah.Menghindarkan diri dari konflik dengan bapaknya.Salah satu pelariannya 

adalah dengan rajin berdoa dalam agama Islam yang berupa baik itu belajar mengaji 

di mesjid maupun ikut mendengarkan ceramah pengajian di manapun ada dan 

mampu dijangkau. Kebiasaan untuk mencintai doa dan menggunakan doa sebagai 

coping stres ini berlanjut ketika beliau dibaptis menjadi orang Katolik.  

Ketika dewasa ini subyek ini mengalami stres karena anak yang diharapkan 

menjadipenerus keluarga yang sudah pegawai negeri keluar karena bujukan dari 

orang lain. Padahal anak dari subyek ini sudah mempunyai anak tiga yang masih 

duduk di bangku kuliah,sehingga hal ini menjadi beban bagi subyek ini untuk 

membiayai cucu yang jumlahnya tiga dan masih duduk di bangku mahasiswa dan 

SMA.Anaknya sekarang hanya menjadi sopir taksi dan yang perempuan tidak 

bekerja. 
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Doa merupakan merupakan kekuatan yang besar untuk subyek ini dalam 

menghadapi masalah hidupnya. Sejak kecil beliau sudah mencintai doa. Bahkan 

sejak belum baptis doa merupakan salah satu pelariannya ketika stres. Semenjak 

dibaptis beliau mendekatkan diri dengan doa dan bahkan karena bimbingan dari 

seorang bruder beliau pernah ingin menjadi seorang biarawan. Tapi karena tidak 

dijinkan oleh keluarganya beliau tidak jadi masuk menjadi biarawan.Namun  

kecintaan akan doa dirasakan  terus  dalam hidupnya. 

Dalam hal kelompok doa, subyek ini telah mengikuti beberapa kelompok 

doa.Menurut subyek kelompok doa belum tentu dapat menjadi sarana coping stres. 

Sejauh anggota kelompok hanya saling mencari untung dan tidak memperhatikan 

norma kelompok maka kelompok akan menjadi sarana timbulnya stres. Sedangkan 

kelompok doa yang saling mendukung dapat menjadi sarana coping stres. 

 

5. Informasi Mengenai Proses bagaimana Doa menjadi Coping stres C 

Bagi C, doa lebih dari sekadar alat untuk coping stres. Doa merupakan 

kekuatan hidup untuk menghadapi semua masalah kehidupan. Bagi subjek 

kelompok doa juga berpengaruh terhadap transformasi personalnya. Interaksi 

dengan kelompok doa dan kebiasaan berdoa membuat subjek semakin pasrah, 

semakin sabar, dan iman semakin kuat. Dengan doasubyek senantiasa kuat dalam 

menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Perlu proses panjang bagi subjek 

untuk menekuni spiritualitas dalam doa. Doa dalam level 2 dan 3sudah menjadi 

kebiasaan dalam subyek ini. Sedangkan doa dalam level 0-1 sejauh direfleksi dan 

diikuti dengan tekun lama-lama akan bergeser menjadi doa dalam level lebih tinggi.  
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Bagan IV.12. doa dan kelompok doa sebagai transformasi batin C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stresor dari 
Subjek : 

Faktor 
kesenjangan 
sosial 
ekonomi 

Faktor 
kekurangan 
perhatian 

Subjek  C 
pernah 
mengalami 
stres (Dewe 
& Cropper, 
2007) dan 
mengalami 
proses 
transformasi 
batinmelalui 
doa (Jung 
dalam Keller, 
2014) . 

Sejak kecil, subjek 

mengalami bahwa  

doa di level spiritualitas  0 

dan 1 adalah emotional 

focus stres coping 

(Zsolnay, 2005) 

Doa spiritualitas 2 dan 3 

adalah emotional dan 

problem focus coping 

(bahkan doa 

menyelesaikan masalah) 

Subjek C menemukan Kelompok 

yang kohesif juga berpengaruh 

terhadap pergeseran 

transformasi batin  0, menjadi 1, 

2, 3 (Zsolnay, 2005) 

0 

1 

 

2 

3 

 

 

subjek C 
menemukan 
bahwa 
transformasi 
kepribadian 
atau  
spritualitas 0 
bisa bergeser 
ke  1,2,3 
berkat 
bimbingan 
personal 
figur yang 
tepat.  
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6. Kesimpulan tersebut digambar dalam bagan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.13. kesimpulan C 

 

 

 

 

Stresor dari Subjek C: 

Faktor ekonomi (Sejak kecil hidup pas-pasan, kebutuhan tidak terpenuhi), faktor afeksi (tidak mendapat 

kasih sayang memadai dari ayah tiri dan ibu kandung), stres ditolak lamarannya oleh calon istri, ditolak ujian 

Kepala Sekolah karena nama Baptis, stres karena anaknya yang PNS keluar demi mencari harta Soekarno 

dan gagal. C harus membiayai 3 cucu  karena keluarga anaknya kekurangan (Dewe & Cropper, 2007).  

 

Subjek  C pernah mengalami stres dengan gejala sebagai berikut: dia menarik diri dari 

orang banyak.  

Bagi subjek C  konformitas kelompok 

penyebab stres sejauh ada oknum yang 

egois. Oknum egois yang menyebabkan 

anggota tercemar konformitas (Lazarus, 

1984). 

Bagi Subjek C Doa di semua level 

terutama spiritualitas 2,3  adalah coping 

stres Problem  dan emotion focus  coping 

sekaligus (Lazarus, 1984)),  

Kelompok yang kohesif adalah 

indirect  coping stres bagi 

subjek C 

Bentuk Coping stres 

(Lazarus, 1984) 

Hasil Coping stres adalah:Emotional focus 
coping: 

1. Bisa bersyukur atas hidup 
2. Semakin sabar. 
3. Berserah dan berpasrah. 
4. Doa menguatkan semangat hidup. 
5. Iman semakin kuat. 

Problem focus coping: 

1. Berani menghadapi masalah 
dengan lebih tenang. 

2. Jernih mencari solusi. 

 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Kelompok doa membuat hidup lebih 
teratur. 

2. Kelompok doa membantu 
menampung keluh kesah.  

3. Banyak saudara menguatkan iman 
dan semangat hidup.   

Problem focus coping: Kelompok doa 
membantu mencari solusi. 

 

 

Apakah Kelompok Doa adalah coping stres? 

 

Apakah Doa adalah coping stres? 

tetapi level spiritualitas 0 dan 1 perlu 

bimbingan rohaniwan (Zsolnay, 2005). 
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E. Deskripsi Hasil Penelitian Subjek D 

1. Profil Subyek D 

Subyek D adalah seorang wanita berusia 45 tahun.Masa kecil subyek ini 

adalah masa kecil yang bahagia.Bahkan boleh dikatakan anak yang cukup dimanja 

oleh ibunya.Subyek dengan tujuh bersaudara ini adalah berasal dari keluarga yang 

bahagia.Dengan seorang ibu yang disiplin dalam mendidik.Subyek ini berasal dari 

keluarga yang beragama khong hucu. Sehingga pendidikan doa dalam keluarga 

belum ada ketika beliau kecil.  

         Beliau mulai kenal dengan doa ketika beliau sekolah di SLTP dan dibabtis 

secara katolik. Meskipun sudah dibaptis beliau ini jarang berdoa.Berdoa hanya 

dilakukan ketika mau ujian. Sampai sekolahdi perguruan tinggi dan bekerja di 

Jakarta dan di Tarakan Kalimantan, kehidupan doa hanya seperlunya saja. 

Kehidupan doa baru dihayati oleh beliau setelah beliau divonis dokter sakit kanker 

payudara yang ganas. Beliau keluar dari pekerjaan dan kembali ke Ambarawa dan 

aktif dalam kehidupan doa. Sampai sekarang aktif dalam kegiatan dan 

kepengurusan paguyuban doa adorasi ekaristi di GMKA. 

Stres pernah dialami oleh subyek D. Ketika kecil karena menghadapi mamanya 

yang disiplin, yang kedua dialami ketika kakaknya meninggal karena 

kecelakaan,sehingga sampai sekarang kalau mendengar bunyi sirine ambulance 

beliau masih agak trauma.Stres yang berat yang dialami oleh Subyek  adalah ketika 

beliau divonis kena kanker payudara stadium 3B. 
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TABEL  INTENSITAS D 
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2. Hasil Penelitian Subjek D 

Penelitian ini mendasarkan analisis data terhadap wawancara subjek (proses 

coding) pada tabeldi atas. 

3. Penjelasan Naratif subyek D 

Penjelasan naratif subjek D disusun berdasarkan rekapitulasi verbatim subjek. 

Tabel yang tersusun setelah dilakukan rekapitulasi diksi dalam verbatim yang 

menyatakan intensitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.12. Intensitas D 

Keterangan Konfirmasi Negasi 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Intensitas 19   22 22 8 15 2 13 13   1  

 

Bagan intensitas subjek D tersebut dapat dijelaskan dengan format grafik sebagai  
berikut: 
 

 
Bagan IV.14. grafik intensitas perilaku subjek 

Keterangan: 
Intensitas k = intensitas konfirmasi (warna merah) 
Intensitas n = intensitas negasi (warna hitam) 
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Tabel IV.13. keterangan tema 
 

No tema Tema  

1 Stres 

2 Doadenganspiritualitas  level nolmenjadipenyebab stres 

3 Doadenganspiritualitas level 1 menjadipenyebab stres 

4 Doadenganspiritualitas level 2 menjadi coping stres 

5 Doadenganspiritualitas level 3 signifikan coping stres 

6 Kelompokdoakonformitasmenjadipenyebab stres 

7 Kelompokdoakohesivitasmenjadi coping stres 

 

 Penjelasan proposisi tema yang pertama, apakah D mengalami stres? Ada 

19 konfirmasi dan 2 kali negasi yang menjelaskan bahwa D mengalami stres cukup 

berat karena kakaknya meninggal ketika ia masih kecil dan stres berat setelah ia 

divonis menderita kanker payudara stadium 3B.  

 Penjelasan proposisi tema yang kedua,menurut D doa yang terpaksa 

dilakukan karena hanya patuh, kewajiban tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres? D sepenuhnya memberikan negasi 13 kali. Subjek menjawab 

bahwa subjek pernah stres karena kehilangan kakak subjek yang dicintai. 

Subjekpernah stres berat karena sakit kanker. Tapi subjek tidak pernah stres karena 

dipaksa berdoa. 

 Penjelasan proposisi tema yang ketiga, apakah menurut D doa yang 

terpaksa dilakukan karena disuruh, doa hafalan, tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres? Subyek D sepenuhnya memberikan negasi 13 kali. Subjek 

menjawab bahwa tidak. Doa tidak membuat stres. 

 Penjelasan proposisi tema yang keempat, apakah menurut D doa dihayati 

dengan iman dan pengharapan akan menjadi meredakan stres? D sepenuhnya 

memberikan konfirmasi 22 kali. Subjek menjawab iya. Ia menjelaskan bahwa 

pertama kali subjek mulai rajin ke GMKA, bulan April 2013 sepulangnya subjek dari 

Tarakan, Kalimantan Utara karena sakit. Waktu itu subjek baru tahu kalau ada misa 
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setiap Rabu dan Sabtu. Waktu itu belum  tahu kalau ada  Paguyuban Adorasi. 

Selama ini, doa membuat subjek mampu meredakan stres.  

 Subjek menambahkan bahwa awalnya hanya ikut-ikutan saja. Tetapi subjek 

menyadari berdoa membuat subjek dapat lebih berserah, pasrah dengan apapun 

keadaan subjek sekarang. Saya semakin percaya bahwa Tuhan pasti memberikan 

yang terbaik.Subjek menambahkan bahwa pada prinsipnya, subjek percaya doa 

membuat orang dapat menerima masalah hidup kita dengan lebih tenang. 

Penjelasan proposisi tema yang kelima, apakah menurut D doa dihayati 

dengan penuh kepasrahan dan kedekatan pada Tuhan akan menjadi meredakan 

stres? D sepenuhnya memberikan konfirmasi 22 kali. Subjek menjawab bahwa 

diasetuju itu. Setiap hari subjek berusaha merayakan Ekaristi, doa Rosario dan 

Koronka. Seminggu sekali subjek biasanya jalan salib. Biasanya tiap hari Senin. 

Subjek juga menambahkan 77 doa Bapa kami. 

 Subjek menambahkan, dulu ketika sakit kanker, subjek takut sekali operasi. 

Subjek lalu berdoa. Memang kondisi fisik subjek semakin menurun tetapi kondisi 

psikis subjek membaik. Subjek tidak takut lagi. Akhirnya pada akhir Desember 2014 

subjek mempunyai keberanian untuk operasi. Subjek yakin itu semua karena 

tuntutan Roh Kudus dan buah karena subjek rajin beradorasi. 

 Subjek menambahkan, Doa membuat hati subjek jadi lebih damai, ayem 

tentrem, tidak takut menghadapi masalah. Tidak takut sewaktu-waktu dipanggil 

olehNya karena Tuhan selalu menyertai. Subjek menambahkan bahwa subjek selalu 

berdoa karena kerinduan, kalau mengenai solusi dari masalah, itu terserah 

Tuhan.Subyek berani memutuskan untuk operasi penyakit kankernya setelah berdoa 

di depan patung pieta di GMKA. 
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 Penjelasan proposisi tema yang keenam, apakah menurut D berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara terpaksa akan menyebabkan stres?D 

memberikan konfirmasi 8 kali dan negasi 1 kali. Secara umum, subjek menjawab, 

tidak. Subjek orangnya mandiri. Kalau subjek tidak suka kelompok tertentu, subjek 

tentu tidak akan bergabung dengan kelompok ini. 

 Penjelasan proposisi tema yang ketujuh, apakah menurut D berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara kompak akan meredakan stres?D 

sepenuhnya memberikan konfirmasi 15 kali. Subjek menjawab apabila subjek ikut 

kelompok Adorasi karena keinginan sendiri.  

 Subjekmenambahkan bahwa subyek D  dapat banyak manfaat dari kelompok 

ini. Manfaatnya, jadi dapat belajar banyak dari pengalaman hidup anggota lain yang 

lebih senior karena tentu mereka lebih banyak pengalaman hidup. 

 

4. Analisis Kasus Subyek D 

Subyek D adalah seorang pribadi yang bahagia di masa awal kehidupannya. 

Relatif tidak mengalami stres yang cukup signifikan di dalam masa kecilnya.Pernah 

mengalami stres kecil dimarahi ibunya dan stres berat ketika kakaknya meninggal 

karena kecelakaan.Stres sangat berat baru dialami setelah dewasa yakni ketika 

divonis oleh dokter bahwa beliau kena kanker payudara stadium 3B.Vonis ini 

langsung membuat shock dan stres yang begitu berat, sehingga subyek ini 

memutuskan untuk berhenti bekerja dan kembali ke kampung halamannya di 

Ambarawa. 

Kehidupan doa dari subyek ini boleh dikatakan tidak tertata sejak kecil dalam 

keluarga. Keluarga adalah beragama khong huchu sehingga subyek ini tidak 
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mengalami pendidikan yang baik dalam hal doa dan iman dalam keluarga. Beliau 

merasuk agama Kristiani setelah bersekolah di sekolah Katolik dan 

dipermandikan.Namun hal itu pun tidak otomatis menjadikan beliau menjadi berubah 

menjadi seorang pendoa. Tidak sama sekali. Doa tetap sesuka hatinya dan belum 

menjadi kebutuhan hidupnya. Baru setelah subyek ini divonis kena kanker payudara 

hidupnya mulai berbalik ke Tuhan.Sesudah pulang dari Tarakan dan pulang ke 

Ambarawa semakin rajin untuk berdoa. Sampai sekarang aktif dalam kepengurusan 

didalam Kelompok Doa Adorasi Ekaristi  di GMKA. 

Doa yang semula hanya dilakukan karena butuh, didalam subyek ini berubah 

dan mengalami peningkatan level. Znolnai menguraikan bahwa doa dibagi dalam 

empat level. Pada subyek inisungguh secara signifikan bisa dikatakan mengalami 

peningkatan yang sungguh. Bermula dengan dia mendekat ke Tuhan karena sudah 

tidak tahu mau lari kemana karena sakitnya.Akhirnya dia lari ke Tuhan dalam doa 

yang rutin, kontinu dan khusuk kepada Tuhan. Melalui doa subyek ini mengamai 

perubahan dalam hidupnya. Semula sangat takut untuk mejalani operasi kankernya 

namun setelah doa dan mencari kehendak Allah dalam doanya beliau memutuskan 

untuk menjalankan pemeriksaan secara medis untuk kankernya.  

Bahkan setelah pengobatan oleh dokter dan boleh dikatakan berhasil 

kehidupan doa ini tetap menjiwai subyek ini. Doa secara rutin dan teratur 

dijalankannya setiap waktu. Baik itu doa adorasi, doa rosario maupun juga doa 77 

Bapakami. Hal yang menarik dari subyek ini doa sudah bukan lagi ingin mencari 

kesembuhan fisik se mata. Doa bukan hanya untuk minta kesembuhan secara fisik 

atau apapun namanya namun doa merupakan kerinduan untuk jumpa dengan yang 

ilahi dan menjadi harmonis dalam hidup. Doa yang dulu dilakukan secara terpaksa 

sekarang menjadi kerinduan hati untuk bertemu dengan yang ilahi. Dalam subyek ini 
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doa mengalami peningkatan dari level nol ke level tiga. Doa sangat dirasakan 

sebagai coping stres untuk subyek D ini. 

Subjek D ikut dalam kelompok paguyuban Doa Adosi ekaristi di GMKA karena 

sering doa di GMKA. Semula ia hanya ikut kegiatan untuk ekaristi namun lama 

kelamaaan ikut aktif dalam kepengurusan.Subyek ini merasakan ada keakraban di 

beberapa personil yang tergabung di dalamnya.Meskipun kelompok ini belum 

menjadi kelompok yang ideal namun beliau tetap setia untuk mengikuti. Hal yang 

dirasakan adalah kelompok ini perlu ditingkatkan kohesivitasnya. 

5. Informasi Mengenai Proses bagaimana Doa menjadi Coping stres D 

Bagi D, doa adalah sumber kekuatan hidup. Doa merupakan sumber energi 

untuk menghadapi semua masalah kehidupan. Bagi subjek spiritualitas doa sangat 

berpengaruh terhadap transformasi personalnya, terutama karena vonis dokter 

membuat harapan hidupnya hanya bergantung pada kemurahan hati Tuhan. Berdoa 

untuk mempersiapkan kematian membuat subjek semakin pasrah, semakin sabar, 

dan iman semakin kuat. Perlu proses panjang bagi subjek untuk menekuni 

spiritualitas dalam doa. Berikut adalah bagan proses transformasi personal subjek 

karena doa. 
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Bagan IV.15. doa dan kelompok doa sebagai transformasi batin subjek D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stresor dari 
Subjek : 

Faktor psikis, 
kehilangan 
orang tercinta 

Faktor 
kesehatan 
fisik: kanker 

Subjek  D 
pernah 
mengalami 
stres 

(Dewe & 
Cropper, 
2007) 

Lalu berdoa 
dengan 
tekun 

Bagi subjek D konformitas 

kelompok bukan penyebab stres 

Kelompok yang kohesif adalah 

emotion focus coping  coping 

stres bagi subjek D 

Transformasi 

batin (teori 

doa Jung) 

dialami 

dengan 

ketekunan 

berdoa  

sebagai dasar 

pengolahan  

konflik  hidup 

mendalam  

Bagi Subjek , doa di level 

spiritualitas  0 dan 1 

adalah emotional coping  

stres(Zsolnay, 2005) 

Doa spiritualitas 2 dan 3 

adalah emotion dan 
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6. Kesimpulan digambar dalam bagan berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.16. kesimpulan D 

 

 

 

Stresor dari Subjek D: 

Faktor afeksi (kehilangan saudara kandung yang meninggal), faktor kesehatan (sakit kanker 

payudara stadium 3B) (Dewe & Cropper, 2007).  

 

Subjek  D pernah mengalami stres dengan gejala sebagai berikut: sedih, kecewa, 

takut, marah, trauma.  

Bagi subjek D  konformitas 

kelompok penyebab stres sejauh 

ada oknum yang egois. Oknum 

egois yang menyebabkan anggota 

tercemar konformitas. 

Bagi Subjek D Doa di semua level 

terutama spiritualitas 2,3  adalah coping 

stres Problem  dan emotion focus  

coping sekaligus (Lazarus, 1984),  

Kelompok yang kohesif adalah 

indirect  coping stres bagi 

subjek D 

Bentuk Coping stres 

(Lazarus, 1984) 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Bisa bersyukur atas hidup 
2. Semakin sabar. 
3. Berserah dan berpasrah. 
4. Doa menguatkan semangat 

hidup. 
5. Iman semakin kuat. 

Problem focus coping: 

1. Berani menghadapi masalah 
dengan lebih tenang. 

2. Jernih mencari solusi. 

 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Kelompok doa membuat hidup 
lebih teratur. 

2. Kelompok doa membantu 
menampung keluh kesah.  

3. Banyak saudara menguatkan 
iman dan semangat hidup.   

Problem focus coping:Kelompok 
doa membantu mencari solusi. 

 

 

Apakah Kelompok Doa adalah 

coping stres? 

 

Apakah Doa adalah coping stres? 

tetapi level spiritualitas 0 dan 1 

perlu bimbingan rohaniwan. 
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F. Deskripsi Hasil Penelitian Subjek E 

1. Profil Subyek E 

Subyek E ini adalah seorang subyek yang sejak dalam kandungan akan 

digugurkan oleh ibunya. Hal ini rupanya mempengaruhi juga ketika dia kecil sering 

mudah sakit.Namun untung setelah itu beliau ini diangkat anak oleh budhenya 

sehingga menjadi anak yang cukup terpelihara karena budhenya tidak mempunyai 

anak. Subyek E ini sampai dewasa cukup mendapatkan kasih yang tulus dari ibu 

angkatnya hingga sampai bekerja sebagai guru. 

Sebagai guru SD beliau yang berdomisili di Ambarawa harus mengajar di 

Boyolali sehingga beliau ini harus berangkat pagi-pagi dan pulang sore untuk 

bekerja. Karena semangatnya dalam pekerjaan beliau ini kadang kurang minum dan 

kurang memperhatikan kesehatannya. Suatu saat beliau divonis oleh dokter bahwa 

ginjalnya ada masalah. 

Subyek ini sungguh mengalami stres yang berat ketika mengalami dan divonis 

ginjalnya bocor.Sampai harus dirawat di rumah sakit tiga bulan dan belum 

sembuh.Penyakit inimembuat stres yang paling dialami dalam hidupnya. Beliau aktif 

dalam Paguyupan DoaAdorasi di GMKA sudah sejak awal kapel adorasi didirikan 

sekitar th. 2006. Kecuali itu beliau memang sudah rajin untuk berdoa dalam 

hidupnya. Apalagi sejak divonis ginjalnya bocor. Beliau semakin rajin untuk berdoa, 

menyerahkan hidupnya dalam doa.  
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INTENSITAS SUBJEK E 
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2. Hasil Penelitian Penelitian Subjek E 

 Penelitian ini mendasarkan analisis data terhadap wawancara subjek (proses 

coding) pada tabel di atas. 

3. Penjelasan Naratif Subyek E 

Penjelasan naratif subjek D disusun berdasarkan rekapitulasi verbatim subjek. 

Tabel yang tersusun setelah dilakukan rekapitulasi diksi dalam verbatim yang 

menyatakan intensitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.14. keterangan tema 

Keterangan Konfirmasi Negasi 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Intensitas 33 2 2 33 31 11 24  13 13  1   

               

 

Bagan IV.17. grafik intensitas perilaku subjek 

Keterangan: 

Intensitas k = intensitas konfirmasi (warna merah) 

Intensitas n = intensitas negasi (warna hitam) 
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Tabel IV.15. keterangan tema 
 

No Tema  

1 Stres 

2 Doadenganspiritualitas  level nolmenjadipenyebab stres 

3 Doadenganspiritualitas level 1 menjadipenyebab stres 

4 Doadenganspiritualitas level 2 menjadi coping stres 

5 Doadenganspiritualitas level 3 signifikan coping stres 

6 Kelompokdoakonformitasmenjadipenyebab stres 

7 Kelompokdoakohesivitasmenjadi coping stres 

 Penjelasan proposisi tema yang pertama, apakah E mengalami stres? E 

memberikan konfirmasi 33 kali. Ia mengalami stres karena ketika janin ia mau 

digugurkan ibunya sendiri meskipun gagal, ketika kecil di”pingit” nenek. Ketika 

dewasa stres akreditasi, mengalami sakit ginjal bocor. Mengalami efek samping obat 

dengan tumbuh rambut di sekujur tubuh.  

 Penjelasan proposisi tema yang kedua,menurut E doa yang terpaksa 

dilakukan karena hanya patuh, kewajiban tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres?Subjek memberi negasi 13 kali berbanding konfirmasi 2 kali 

yang berarti lebih banyak tidak setuju terhadap tema 2. Ia menjawab bahwa menurut 

saya doa tidak menyebabkan stres. Subjek berdoa dengan bimbingan bapak/ibu 

guru waktu kecil, patuh pada ketua lingkungan, patuh pada bimbingan suster dan 

bruder untuk berdoa, subjek patuh pada bimbingan Romo dalam doa-doa. Subjek 

tidak stres karena doa. Doa malah selalu membantu subjek.” 

 Penjelasan proposisi tema yang ketiga, apakah menurut E doa yang 

terpaksa dilakukan karena disuruh, doa hafalan, tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres?Subjek memberi negasi 13 kali berbanding konfirmasi 2 kali 

yang berarti lebih banyak tidak setuju terhadap tema 3. Subjek menjawab bahwa 

tidak. Doa tidak membuat stres. 

 Penjelasan proposisi tema yang keempat, apakah menurut E doa dihayati 

dengan iman dan pengharapan akan menjadi meredakan stres?Subjek memberi 
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konfirmasi 33 kali dan menjawab bahwa doa adalah sumber kekuatan hidup bahkan 

mampu memulihkan kehidupan yang tiada harapan. Bahkan ketika subjek rajin 

berdoa, tiba-tiba subjek sakit parah (saking capeknya tugas sekolah dan akreditasi). 

Subjek sakit keras pada bulan September 2007. Ginjal subjek bocor dan harus 

dirawat di R.S. Elisabeth selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, subjek rawat jalan dan 

selalu berdoa. 

 Subjek menambahkan bahwa tiba-tiba subjek dikatakan kritis pada bulan 

Desember 2007. Dokter sudah bilang subjek sudah kosong semua. Subjek sudah 

hilang beberapa menit di ICU. Berkat kekuatan doa sahabat, keluarga dan teman-

teman, subjek dapat melewati masa kritis.Jadi, doa yang dihayati sungguh-sungguh 

tidak hanya dapat meredakan stres. Bahkan kehidupan orang lain dapat dipulihkan 

ketika kritis. 

Penjelasan proposisi tema yang kelima, apakah menurut E doa dihayati 

dengan penuh kepasrahan dan kedekatan pada Tuhan akan menjadi meredakan 

stres? Subjek menjawab bahwa subjeklebih banyak setuju hal itu.Subjek memberi 

konfirmasi 31 kali berbanding negasi 1 kali. Dulu ketika subjek mengalami sakit 

ginjal bocor yang membuat subjek hidup sampai sekarang adalah doa dari keluarga 

dan sahabat-sahabat saya. Subjek menambahkan, bagi subjek, doa adalah 

kerinduan, kalau mengenai solusi dari masalah, itu terserah Tuhan. 

 Penjelasan proposisi tema yang keenam, apakah menurut E berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara terpaksa akan menyebabkan stres?Subjek 

memberi konfirmasi 11 kali yang berarti sepenuhnya setuju. Ia menjawab bahwa 

kelompok doa tidak menyebabkan stres. Tapi subjek dulu hampir diaborsi karena 

keluarga subjek tidak kohesif. Kelompok yang tidak kohesif itu bisa membahayakan 

orang lain. 
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 Penjelasan proposisi tema yang ketujuh, apakah menurut E berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara kompak akan meredakan stres?Subjek 

memberi konfirmasi 24 kali yang berarti sepenuhnya setuju. Subjek menjawab 

bahwapersekutuan dalam Ekaristi dan dalam kelompok doa membuat subjek banyak 

mendapat manfaat. Di antaranya: semakin dekat dengan Tuhan, semakin sabar, 

semakin percaya kepada Tuhan bahwa hanya kepada Tuhan lah subjek berserah, 

semakin banyak saudara, teman, sahabat yang saling menguatkan dalam segala 

hal, termasuk ketika subjek kritis.” 

4. Analisa Kasus Subyek E  

Subyek E ini adalah subyek yang mau digugurkan sejak dalam 

kandungan.Ternyata stres yang dialami dalam kandungan berakibat juga ketika 

masih kecil sering sakit-sakitan.Sangat rentan kena penyakit.Namun setelah 

diangkat anak oleh budhenya beliau menjadi anak yang relatif bahagia sampai 

dewasa.Stres yang berat dialami oleh subyek ini ketika divonis oleh dokter bahwa 

ginjalnya bocor.Pengobatan yang panjang dan menimbulkan banyak efek dalam 

fisiknya membuat beliau ini semakin sering stres. 

Kehidupan doasebenarnya sudah dijalani ketika masih sehat. Ketika divonis 

ginjal bocor dan obat tidak menjadi jaminan untuk sembuh dari penyakitnya, beliau 

semakin pasrah dalam doa di hadapan Tuhan. Dengan doa ini beliau merasakan 

ketenangan dan siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ternyata 

dengan doa yang intens ini beliau menjadi lebih sehat. Sampai sekarang beliau 

merasakan kesehatan yang luar biasa.Meskipun ginjal pernah divonis bocor namun 

sejauh ini tidak pernah kumat lagi.Doa bagi subyek ini sudah menjadi coping stres 

dalam hidupnya. Doa berapapun levelnya senantiasa membuat subyek ini 

mengalami sebagai coping stres. Tidak pernah mengalami stres karena doa.  
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Dalam kehidupan berkelompok subyek ini cukup aktif dalam kelompok doa. 

Setidaknya ikut dua kelompok doa. Kelompok Doa adorasi ekaristi di GMKA dan doa 

kerahiman ilahi di lingkungannya. Kelompok bagi subyek ini cukup membantu dalam 

mengatasi stres. Dalam kelompok doa yang bersifat komformitas sejauh arahnya 

adalah kebaikan untuk orang yang tergabung didalamnya subyek ini merasakan 

bukan penyebab stres. Apalagi kelompok yang bersifat kohesif sangat membantu 

dalam menghadapi stres. 

5. Informasi Mengenai Proses bagaimana Doa menjadi Coping stres E 

 Bagi E, adalah sumber kekuatan hidup. Doa merupakan sumber energi untuk 

menghadapi semua masalah kehidupan bahkan menghadapi kematian. Bagi subjek 

E spiritualitas doa sangat berpengaruh terhadap transformasi personalnya, terutama 

karena vonis dokter membuat harapan hidupnya hanya bergantung pada kemurahan 

hati Tuhan. E percaya tanpa kekuatan doa, mungkin dia sudah meninggal dari dulu. 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

BaganIV.18. doa sebagai sarana transpersonal Subjek E 

Subjek  E 

pernah 

mengalami 

stres 

bahkan 

penyakit 

parah 

dan berdoa 

dengan 

tekun 

Bagi Subjek , doa di level 

spiritualitas  0 dan 1 

adalahrevitalisasi energi 

hidup dan bersatu dengan 

realitas (Keller, 2016) 

Doa spiritualitas 2 dan 3 

adalah revitalisasi energi 

hidup (Keller, 2016), baik 

didoakan pribadi atau 

didoakan oleh orang  lain 

Transform

asi batin 

(teori doa 

Jung) 

dialami 

dengan 

ketekunan 
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secara 

pribadi 
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6. Kesimpulan  digambar dalam bagan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BaganIV.19. Kesimpulan E 

 

 

 

Stresor dari Subjek E: 

Faktor afeksi (dia pada waktu kecil dicoba untuk digugurkan, faktor kesehatan (ginjal bocor) (Dewe & 

Cropper, 2007).  

 

Subjek  E pernah mengalami stres dengan gejala sebagai berikut: badannya gampang 

sakit, putus asa, menutup diri, kecewa marah, faktor psikis membuat sakit tambah 

parah.  

Bagi subjek E  konformitas 
kelompok penyebab streskarena 
bisa memojokkan pihak lain yang 
lemah. 

Bagi Subjek E Doa di level terutama 

spiritualitas 2,3  adalah coping stres 

Problem  dan emotion focus  coping 

sekaligus (Lazarus, 1984),  

Kelompok yang kohesif adalah 

emotion dan focus coping 

stres bagi subjek E 

Bentuk Coping stres 

(Lazarus, 1984) 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Bisa bersyukur atas hidup 
2. Semakin sabar. 
3. Berserah dan berpasrah. 
4. Doa menguatkan semangat 

hidup. 
5. Iman semakin kuat. 

Problem focus coping: 

1. Berani menghadapi masalah 
dengan lebih tenang. 

2. Jernih mencari solusi. 

 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Kelompok doa membuat hidup lebih 
teratur. 

2. Kelompok doa membantu 
menampung keluh kesah.  

3. Banyak saudara menguatkan iman dan 
semangat hidup.   

Problem focus coping: Kelompok doa 
mencari dan membuat solusi. 

 

 

Apakah Kelompok Doa adalah coping stres? 

 

Apakah Doa adalah coping stres? 

tetapi level spiritualitas 0 dan 1 

adalah penyebab stres. 
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G. Deskripsi Hasil Penelitian Subjek F 

1. Profil Subyek F 

 Subyek F adalah seorang ibu yang sudah cukup dewasa. Beliau adalah  

pensiunan guru SD. Subyek ini sejak kecil hidup dalam keluarga yang kehidupan 

ekonominya yang sangat memprihatinkan. Sejak kecil subyek ini harus membantu 

orangtuanya untuk bertahan dalam hal ekonomi. Maka kehidupan doa tidak pernah 

diperhatikan dalam masa kanak-kanak dan dalam keluarga.  

 Sejak sekolah di SMP Mater Alma subyek ini menjadi orang katolik dan 

melanjutkan pendidikan di sekolah pendidikan guru. Dalam masa remaja subyek ini 

tidak rajin berdoa.Baru setelah subyek ini dewasa rajin dengan berdoa.Stres yang 

dialami ketika kecil adalah ketika harus membayar sekolah karena ekonominya 

lemah. Kecuali stres ketika akan mengurus akreditasi dan tidak berhasil. Juga agak 

stres ketika tidak pernah diangkat menjadi kepala sekolah. Akhirnya karena rajinnya 

berdoa subyek ini menjadi orang yang bisa mencari kehendak Tuhan dan mencari 

kehendak Tuhan dalam hidupnya. 

 Subyek ini tidak menikah sampai sekarang.Sekarang hidup dengan 

keponakannya dan keluarganya. Dalam masa tua ini beliau sungguh menjadi orang 

yang rajin dengan kehidupan doa. Kecuali rajin doa pribadi, subyek F ini ikut 

beberapa kelompok doa. Sampai sekarang subyek ini aktif menjadi pengurus 

Kelompok DoaAdorasi Ekaristi di GMKA.  
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INTENSITAS SUBJEK F 
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2. Hasil Penelitian Penelitian Subjek F 

Penelitian ini mendasarkan analisis data terhadap wawancara subjek (proses 

coding) pada tabel di atas. 

3. Penjelasan Naratif Subyek F 

Penjelasan naratif subjek D disusun berdasarkan rekapitulasi verbatim subjek. 

Tabel yang tersusun setelah dilakukan rekapitulasi diksi dalam verbatim yang 

menyatakan intensitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.16. keterangan tema 

Keterangan Konfirmasi Negasi 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Intensitas 22   9 8 10 8 1 9 9     

 

Bagan IV.17. grafik intensitas perilaku subjek 

Keterangan: 

Intensitas k = intensitas konfirmasi (warna merah) 

Intensitas n = intensitas negasi (warna hitam) 
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Tabel IV.17. Keterangan Tema 

No Tema  

1 Stres 

2 Doadenganspiritualitas  level nolmenjadipenyebab stres 

3 Doadenganspiritualitas level 1 menjadipenyebab stres 

4 Doadenganspiritualitas level 2 menjadi coping stres 

5 Doadenganspiritualitas level 3 signifikan coping stres 

6 Kelompokdoakonformitasmenjadipenyebab stres 

7 Kelompokdoakohesivitasmenjadi coping stres 

 

 

 Penjelasan proposisi tema yang pertama, apakah F mengalami stres? 

Perbandingan konfirmasi : negasi adalah 22:1. Artinya lebih banyak F mengalami 

stres. Faktornya adalah karena mengalami kemiskinan waktu kecil, status sosial 

rendah, dikekang oleh ibunya, mengurus akreditasi. F mengalami kelainan fisiologis 

ketika stres, yakni badannya menjadi gatal-gatal.  

 Penjelasan proposisi tema yang kedua, menurut F doa yang terpaksa 

dilakukan karena hanya patuh, kewajiban tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres? Subjek memberi negasi 9 kali. Artinya subjek menolak tema 

sebagai hal yang benar ia alami. Subjek menjawab bahwa doa tidak menyebabkan 

stres. Dulu subjek ikut agama Katolik karena tertarik dengan Bu TN.Bu TNmengajar 

bahasa Inggris dan beragama Katolik. Dia yang mengajari subjek berdoa Katolik dan 

saya tidak stres. 

 Penjelasan proposisi tema yang ketiga, apakah menurut F doa yang 

terpaksa dilakukan karena disuruh, doa hafalan, tanpa kehendak bebas dapat 

menyebabkan stres?Subjek memberi negasi 9 kali. Artinya subjek menolak tema 

sebagai hal yang benar ia alami. Subjek menjawabtidak. Doa tidak membuat stres. 

 Penjelasan proposisi tema yang keempat, apakah menurut F doa dihayati 

dengan iman dan pengharapan akan menjadi meredakan stres? Subjek hanya 
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memberi konfirmasi 9 kali. menjawab bahwa Doa adorasi membuat kita beroleh 

kedamaian, ketenangan dalam kehidupan, dengan menebarkan kasih, berbagi pada 

sesama. Subjek menambahkan bahwa Yesus sendiri pernah mengatakan pada 

subjek, “Datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan beri 

kelegaan.” 

Penjelasan proposisi tema yang kelima, apakah menurut F doa dihayati 

dengan penuh kepasrahan dan kedekatan pada Tuhan akan menjadi meredakan 

stres? Subjek memberi konfirmasi penuh dan menjawab bahwa subjek setuju hal itu. 

Dari pengalaman hidup subjek yang penuh dengan duka, sedih dan suka, doa yang 

dilakukan dengan penuh harapan dan kepercayaan merupakan sumber kekuatan 

hidup. 

 Penjelasan proposisi tema yang keenam, apakah menurut F berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara terpaksa akan menyebabkan stres?Subjek 

memberi konfirmasi penuh dan menjawab bahwa subjek setuju itu. Bukan pada 

kelompok doa. Keluarga subjek dulu adalah contoh apabila keluarga tidak 

mendukung anak untuk berdoa, anak bisa stres karena menghadapi berbagai 

masalah”. 

 Penjelasan proposisi tema yang ketujuh, Apakah menurut F berdinamika 

dengan kegiatan kelompok doa secara kompak akan meredakan stres? Subjek 

memberi konfirmasi penuh dan menjawab bahwa kelompok doa membuat subjek 

belajar banyak dalam menghadapi hidup. Subjek menjadi lebih sabar dan tenang 

dalam menghadapi masalah, bersikap rendah hati, berbuat baik bagi sesama, 

bersyukur dengan berbagi.  
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4. Analisis Kasus Subyek F 

Subyek ini berasal dari golongan ekonomi lemah.Sejak kecil dipaksa kerja 

untuk membantu kehidupan ekonomi orang tuanya.Maka stres yang muncul adalah 

pertama karena faktor ekonomi.Terutama ketika masih kecil, dia harus membayar 

sekolah dan lain-lain. Kekurangan ekonomi membuat kehidupan iman dan doanya 

pun kurang diperhatikan. Kehidupan doa baru dimulai ketika subyek ini menginjak 

dewasa. Dalam masa dewasa stres yang dialami karena mengurus akreditasi dan 

juga karena tidak diangkat sebagai kepala sekolah.Namun kehidupan yang lainnya 

dijalani dengan senang. Ternyata doa yang dijalankan secara rutin dalam masa 

dewasa ini sungguh mengalami dan menjadikan belia ini jadi sarana coping stres. 

Sampai sekarang rajin berdoa dan hidupnya senantiasa mencari apa yang 

dikehendaki oleh Tuhan.  

Pernahkah stres dan kecewa dengan Tuhan kalau mengalami doa yang tidak 

dikabulkan?Ternyata pernah. Hal ini menunjukkan bahwa doa dengan level o dan 1 

dapat menjadi penyebab stres bagi individu yang menjalankan. Namun seiring 

dengan kedewasaan iman dan rutinitas doa yang dijalankan level ini meningkat dan 

dapat memahami kalau kadang doa tidak selalu dikabulkan. 

Sehubungan dengan kehidupan berkelompok doa. Subyek ini mengikuti dua 

kelompok doa. Pertama kelompok doa paguyuban doa adorasi di GMKA dan 

kelompok doa kerahiman di lingkungannya. Kelompok doa yang bersifat kohesif 

sangat membantu untuk coping stres anggotanya ini terbukti dalam subyek ini. Baik 

di kerahiman ilahi yang berada di lingkungannya ataupun yang berada di kelompok 

doa dorasi ekaristi di GMKA anggota kelompok yang intens dan bisa kohesif sangat 
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membantu anggota dalam coping stres. Sedangkan kelompok doa yang anggotanya 

hanya konformitas saja akan menjadi penyebab stres bagi yang terpaksa bergabung 

di dalamnya.  

5. Informasi Mengenai Proses bagaimana Doa menjadi Coping stres F 

 Bagi subjek F, proses transformasi terjadi dalam tiga tahap. Menurut F, doa 

dengan spiritualitas level yang tinggi membuat manusia melepaskan diri dari 

egoisitas dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Negasi terhadap egoisitas diri dan 

konfirmasi terhadap kehendak Tuhan ini membuat F terhindar dari stres berat.  

 

 

Bagan IV.18. proses doa sebagai transformasi personal F 

 

 

Tahap I :

Pada awalnya F berdoa 
dengan terpaksa, tetapi 
proses waktu membuat F 
sadar untuk berdoa dengan 
kesadaran dan rasa

•F menjalani doa dengan 
kesadaran dan rasa

Tahap II

F mengalami transformasi 
kepribadian

•Dengan mendalami doa 
secara sadar dan percaya 
kepada Yang transenden, 
F bisa mengatasi masalah 
hidupnya dengan tenang, 
pasrah, damai

•F menekuni doa dengan 
spiritualitas 2,3 dengan 
sangat tekun

Tahap III

Buah dari berdoa tiap 
malam adalah 

•tentram, pasrah, damai, 
tetap berusaha yang 
terbaik dalam menghadpi 
masalah hidup
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6. KesimpulanSubyek  F didalam   bagan  berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.19. Kesimpulan F 

 

 

Stresor dari Subjek F: 

Faktor afeksi (bapak meninggal karena perang), beban pekerjaan (akreditasi), waktu kecil faktor 

ekonomi pas-pasan sehingga tidak bisa bayar SPP sekolah, tidak bisa beli alat tulis dan perlengkapan 

sekolah.   

 Subjek  F pernah mengalami stres dengan gejala sebagai berikut: badannya gampang 

sakit gatal, gula darah naik,  kecewa, iri, males, mutung.  

Bagi subjek F  konformitas 

kelompok penyebab streskarena 

bisa memojokkan pihak yang 

lemah. 

Bagi Subjek F Doa di semua level terutama 

spiritualitas 2,3  adalah coping stres 

Problem  dan emotion focus  coping 

sekaligus (Lazarus, 1984),  

Kelompok yang kohesif adalah 

emotion dan focus coping 

stres bagi subjek F 

Bentuk Coping stres 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Bisa bersyukur atas hidup 
2. Semakin sabar. 
3. Berserah dan berpasrah. 
4. Doa menguatkan semangat 

hidup. 
5. Iman semakin kuat. 

Problem focus coping: 

1. Berani menghadapi masalah 
dengan lebih tenang. 

2. Jernih mencari solusi. 

 

Hasil Coping stres adalah: 

Emotional focus coping: 

1. Kelompok doa membuat hidup lebih 
teratur. 

2. Kelompok doa membantu 
menampung keluh kesah.  

3. Banyak saudara menguatkan iman dan 
semangat hidup.   

Problem focus coping: Kelompok doa 
mencari dan membuat solusi. 

 

 

Apakah Kelompok Doa adalah coping stres? 

 

Apakah Doa adalah coping stres? 

tetapi level spiritualitas 0 dan 1 adalah 

penyebab stres (Zsolnay, 2005). 

 


