
cl 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

  

 Bab V akan menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, untuk menjelaskan tentang fenomena coping stres melalui doa dan 

kelompok doa di Gua Maria Kerep Ambarawa. Peneliti akan memaparkan 

pembahasan hasil penelitian ini dalam empat bagian besar, yaitu:  

1. Intensitas/tema antar subjek. 

2. Matriks antar kasus. 

3. Pembahasan  

4. Bagan Kesimpulan Secara Keseluruhan  

Deskripsi pembahasan hasil penelitianakan dibahas sebagai berikut:  

A. Intensitas Proposisi /Tema Antar Subyek 

Perkembangan dalam penelitian, penulis mendapatkan fenomena 7 proposisi 

tema dari teori yang menjadi bahan referensi. Yang pertama adalah dari teori 

tentang stres Dewe dan Cropper (2007) dan yang kedua dari spiritualitas doa 

(Zsolnai 2005). Yang ketiga teori kelompok baik dari Myers (2012) maupun dari 

Forsyth (2010). Tujuh tema tersebut akan dikonfrontir kebenarannya dalam 

penelitian. Hal ini dikonfrontir dengan pengalaman yang dialami subjek penelitian. 

Ternyata penelitian terhadap subjek tentang stres, coping stres menghasilkan  tujuh 

fenomena proposisi tema dan fenomena doa sebagai sarana transpersonal pribadi 

dari hasil wawancara dan kelompok doa. Proposisi/ tema tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel V.1. nomer dan proposisi tema 

No Proposisi/ tema 

1 Stres 

2 Doa dengan spiritualitas  level nol menjadi penyebab stres 

3 Doa dengan spiritualitas level 1 menjadi  penyebab stres 

4 Doa dengan spiritualitas level 2 menjadi coping stres 

5 Doa dengan spiritualitas level 3 menjadi coping stres 

6 Kelompok doa konformitas menjadi  penyebab stres 

7 Kelompok doa kohesivitas menjadi coping stres 

 

Pada dasarnya, ketujuh tema tersebut dianalisis dan diolah hasil penelitiannya 

sehingga bisa dikaitkan dengan tema coping stres. Coping stresadalah sebuah 

bentuk upaya untuk meredakan ketegangan, baik fisik maupun mental.Philip Dewe 

dan Cropper (2007) menjelaskan stres dalam analogy “manusia-mesin”. Apabila 

tubuh manusia diandaikan sebagai mesin yang mempunyai kapasitas untuk 

memproduksi sesuatu, maka stres adalah kondisi dimana energi dalam mesin 

mengalami penurunan sehingga kemampuan serta produktivitas mesin tersebut 

menurun. Indikasi coping stres berhasil apabila produktivitas individu kembali 

meningkat. 

Para subjek sepakat bahwa doa dan interaksi dengan kelompok doa mampu 

menjadi coping stres. Coping stres diyakini oleh para subjek adalah usaha 

recharging energi. Apabila penyebab kekurangan energi tidak segera dipulihkan, 

“mesin” manusia ini bisa rusak, berkarat dan susah diperbaiki misalnya seperti kasus 

subjek D yang sakit kanker maupun E yang sakit bocor ginjal. Menurut para subjek, 
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doa adalah cara untuk recharge energi agar stres tersebut reda dan “mesin” 

tubuhnya mampu memproduksi sesuatu dalam hidup secara optimal. 

Rekapitulasi hasil pengolahan verbatim subjek penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel V.2. Rekapitulasi Verbatim Subjek Konfirmasi 

Subjek/Tema 1 2 3 4 5 6 7 

A 34   28 33 16 29 
B 11 3 2 10 8 1 9 

C 24   9 9 6 9 
D 19   22 22 8 15 

E 33 2 2 33 31 11 24 

F 22   9 8 10 8 
TOTAL 143 5 4 111 111 52 94 

 

Tabel V.3. Rekapitulasi Verbatim Subjek Negasi 

Subjek/Tema 1 2 3 4 5 6 7 

A  10 10 2 2 8  

B  8 8   2  

C  11 11     

D 2 13 13   1  

E  13 13  1   

F 1 9 9     
TOTAL 3 64 64 2 3 11  

 

 Penjelasan naratif rekapitulasi verbatim subjek bisa dipahami lebih jelas 

dengan format di dalam bentuk diagram. Diagram akan menyatakan bahwa para 

subjek mayoritas memberikan pernyataan konfirmasi sangat intensif pada tema 

1,4,5,6,7. DI sisi lain, para subjek sepakat memberikan negasi cukup intens pada 

tema 2 dan 3 dengan berbagai alasan yang akan dijelaskan secara mendalam.  

Bagi para subjek, tema 4 dan 5 mendapat konfirmasi tinggi dan intens karena 

sebenarnya doa mempunyai peran lebih dari coping stres. Peran doa sebagai 

coping stres adalah bagian dari konsekuensi karena kebiasaan doa secara tekun 
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telah mengubah cara subjek 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.  

Berikut adalah diagram yang menggambarkan hubungan konfirmasi-negasi tema.  

Bagan V.I konfirmasi dan negasi subjek terhadap intensitas tema 

Diagram tersebut menunjukkan jelas bahwa tema 1,4,5,6,7 mendapat 

konfirmasi yang intensif dari para subjek sedangkan di sisi lain, tema 2 dan 3 

mendapat negasi yang intensif dari para subjek.  

Hal ini berarti pertama-tama seluruh subjek pernah mengalami stres. 

Selanjutnya, seluruh subjek mengalami bahwa doa spiritualitas level 2 dan 3 adalah 

coping stres. Hal berikutnya, spiritualitas 0 dan 1 bukan penyebab stres. Subjek juga 

mengalami bahwa kohesivitas kelompok adalah coping stres. Coping stres berarti 

individu mampu mengatur keadaan yang penuh beban yang menyebabkan stres, 

mengerahkan segala usaha untuk memecahkan masalah dan mencoba untuk 

mengurangi tekanan dan berpikiran positif. 
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Tabel V.4. Penjelasan Hubungan Proposisi dan Akumulasi jumlah Verbatim 

Konfirmasi 

No Proposisi tema Jumlah Keterangan 

1 Stres 143 Subjek mengalami intensitas stres 
tinggi dalam hidupnya 

2 Doa dengan spiritualitas  level 
nol menjadi penyebab stres 

5 Subjek mengalami intensitas 
rendah doa level nol adalah 
penyebab stress 

3 Doa dengan spiritualitas level 
1 menjadi  penyebab stres 

4 Subjek mengalami intensitas 
rendah doa level satu adalah 
penyebab stres 

4 Doa dengan spiritualitas level 
2 menjadi coping stress 

111 Subjek mengalami intensitas tinggi 
doa level dua adalah coping stres 

5 Doa dengan spiritualitas level 
3 menjadi coping stres 

111 Subjek mengalami intensitas tinggi 
doa level tiga adalah coping stres 

6 Kelompok doa konformitas 
menjadi  penyebab stres 

52 Subjek mengalami intensitas 
tinggikonformitas adalah penyebab 
stress 

7 Kelompok doa kohesivitas 
menjadi coping stres 

94 Subjek mengalami intensitas 
tinggikohesivitas adalah 
copingstress 

 

Tabel tersebut adalah cara lain untuk menunjukkan secara jelas bahwa tema 

1,4,5,6,7 mendapat konfirmasi yang intensif dari para subjek.Tema 1 atau stres 

mendapat 143 konfirmasi, tema 4 mendapat 111 konfirmasi, tema 5 mendapat 111 

konfirmasi tema 6 medapat 52 konfirmasi dan tema 7 mendapat 94 konfirmasi.  
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Tabel V.5. Penjelasan Hubungan Proposisi dan Akumulasi jumlah Verbatim 

Negasi 

No Proposisi tema Jumlah Keterangan 

1 Stres 3 Subjek mengalami intensitas 
rendah ketiadaan stres dalam 
hidup 

2 Doa dengan spiritualitas  level 
nol menjadi penyebab stres 

64 Subjek mengalami intensitas 
tinggi doa level nol adalah 
bukan penyebab stres 

3 Doa dengan spiritualitas level 1 
menjadi  penyebab stres 

64 Subjek mengalami intensitas 
tinggi doa level satu adalah 
bukan penyebab stres 

4 Doa dengan spiritualitas level 2 
menjadi coping stres 

2 Subjek mengalami intensitas 
rendah doa level dua adalah 
bukan coping stres 

5 Doa dengan spiritualitas level 3 
menjadi coping stres 

3 Subjek mengalami intensitas 
rendah doa level tiga adalah 
bukan coping stres 

6 Kelompok doa konformitas 
menjadi  penyebab stres 

11 Subjek mengalami intensitas 
rendahkonformitas adalah 
bukan penyebab stres 

7 Kelompok doa kohesivitas 
menjadi coping stres 

0 Subjek mengalami intensitas 
sangat rendah kohesivitas 
adalah bukancoping stres 

 

 

Ditabel ini menunjukkan negasi subjek terhadap tema.Para subjek sepakat 

memberikan negasi cukup intens pada tema 2 dan 3 dengan jumlah diksi negasi 64. 

Sedangkan tema 6 mendapat 11 diksi negasi. 

Usaha coping juga bisa dilihat sebagai usaha mengatasi keinginan yang dilihat 

sebagai beban atau sesuatu yang melampui kemampuan individu. Menurut para 

subjek, doa mampu menjadi dua jenis coping menurut Lazarus.: Problem focus 

coping dan yang kedua adalah emotionalfocused coping.  

Sedangkan pergeseran 2 proposisi tema adalah sebagai berikut: 

 

 



clvi 
 

Tabel V.6. pergeseran tema 

No Proposisi tema 

1 Transformasi personal atau pergeseran spiritualitas subjek  0, 1, 2, 3 

2 Hubungan antara kualitas kohesivitas dan kuantitas, semakin banyak 
kuantitas semakin rentan kohesivitas dan sebaliknya semakin sedikit 
kuantitas semakin mungkin kuat kohesivitas 

 

Dengan semua subjek sepakat bahwa semua proposisi tema maupun  

pergeseran proposisi tema terjadi dalam kehidupan mereka. Pergeseran spiritualitas 

dipengaruhi oleh ketekunan berdoa, interaksi kohesif dengan kelompok doa dan 

kedewasaan dalam mengolah konflik. Kenyataannya, di dalam penelitian ditemukan 

adanya hubungan antara stres, coping stres melalui doa (dengan spiritualitas level 0, 

1, 2, 3) dan coping stres melalui interaksi di dalam kelompok doa (dengan 

konformitas kelompok ataupun kohesivitas kelompok). Penjelasan detail ada di 

bagian analisis.   
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B. Matriks Antar Kasus 

Tabel V.7. Matrik Antar Kasus 

Thema/ 
Preposisi 

Stres Doa 
Level 0 

Doa 
Level 1 

Doa 
Level 
2 

Doa 
Level 
3 

Kel 
Konform 

Kel 
Kohes. 

Stres X       

Doa Level 0 
 

 X      

Doa Level 1   X     

Doa Level 2    X    

Doa Level 3     x   

Kel. 
Konform. 

     X  

Kelompok 
Kohesivitas 

      X 
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C. Pembahasan  

1.  Stres 

 Seluruh subjek mengalami stres dengan intensitas tinggi. Angka konfirmasi 

berbanding negasi 143 : 3 menunjukkan bahwa seluruh subjek mengalami stres 

berulang-ulang dalam hidupnya dari skala ringan sampai berat. Stres disebabkan 

karena faktor pengaruh keluarga, pengaruh sosial, kesehatan fisik, ekonomi dan 

tanggung jawab terhadap profesi.  

2. Doa dengan spiritualitas level nol menjadi penyebab stres 

Bab 2 sebelumnya menyatakan bahwa doa adalah upaya komunikasi dari 

manusia kepada Tuhan (KBBI, 2014). Bagi para subjek, doa lebih dari sekadar 

upaya komunikasi dengan Allah. Semua subjek mendefinisikan sebagai kebutuhan 

pokok mereka untuk menjalin sumber energi kehidupan berdasarkan kasih Allah 

atau relasi dengan realita transenden. Bagi para subjek, doa adalah bentuk 

kerinduan menjalin hubungan harmonis dengan Allah dan usaha menjadi “the image 

of God”.  

Para subjek mayoritas secara intensif memberi negasi pada pernyataan 

Zsolnai (2015) yang menyatakan bahwa doa dengan spiritualitas level nol 

menyebabkan stres. Menurut Zsolnai, level nol dalam tahap ini individu belajar 

menerima perintah dan taat pada perintah tanpa bertanya apapun. Spiritualitas level 

mewakili upaya individu menjangkau berbagai tujuan suci atau hakiki dalam hidup 

dengan ketaatan buta. Mereka hanya patuh terhadap dogma tanpa mencari makna, 

keutuhan, potensi batin, dan inter koneksi dengan orang lain. Kingsley bahkan 

secara jelas menyatakan bahwa manusia dengan spiritualitas level nol bisa 
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membawa perilaku mereka depersonalisasi (kemunduran sifat manusia) dan 

bertransisi pada terorisme atas nama agama. 

Proposisi ini secara tegas ditentang oleh tiga subjek penelitian dan hanya 

disetujui oleh satu subjek penelitian dengan intensitas rendah sementara dua subjek 

setuju dengan catatan. Tiga subjek penelitian mengatakan bahwa berdoa dengan 

spiritualitas nol atau satu atau dua atau tiga adalah sarana untuk coping stres. Tiga 

subjek penelitian menyetujui bahwa berdoa dengan spiritualitas level nol 

menyebabkan stres dengan alasan yang kurang lebih sama dengan pendapat 

Zsolnai (2015). 

Alasan yang diberikan ketiga subjek untuk tidak setuju dengan Zsolnai dan 

Okoro (2010) secara ringkas ada kesamaan bahwa doa selalu membantu seseorang 

untuk meredakan stres. Satu subjek menambahkan pendapat bahwa doa, 

berapapun level spiritualitasnya adalah usaha harmonisasi dengan Allah dan Allah 

pasti membantu prosesnya. Hal ini sesuai dengan teori Jung tentang psikologi 

transpersonal. Sementara itu, tiga subjek berpendapat bahwa bimbingan personal 

dari figur spiritual akan membantu mereka menaikkan level spiritualitas sehingga 

mereka tidak stres. Hal ini sesuai dengan teori dampak kohesivitas relasi sebagai 

coping stres. Satu subjek meyakini bahwa doa bukanlah stresor.  

3. Doa dengan spiritualitas level satu menjadi penyebab stres 

Zsolnai (2015) yang didukung oleh Kingsley sebelumnya menyatakan bahwa 

doa dengan spiritualitas level satu menyebabkan stres. Menurut Zsolnai, Level satu, 

dalam tahap ini individu menerima perintah dengan pertanyaan yang minimal. 

Pertanyaan minimal atau bahkan tidak bertanya sama sekali tetap menjadikan 

manusia dengan spiritualitas level satu menjadi tidak peka terhadap toleransi 
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dengan paham spiritualitas lain yang diberikan oleh satu set informasi, di tahap ini, 

seseorang cenderung menuruti perintah tanpa bertanya.  

Manusia diberi tugas untuk dilakukan dan kami melakukannya. Manusia tidak 

mempertanyakan prosedur, norma atau nilai-nilai. Level one adalah masih ketaatan 

buta manusia kepada Yang Ilahi. 

Proposisi ini, hampir sama dengan proposisi satu, secara tegas ditentang oleh 

tiga subjek penelitian dan hanya disetujui mutlak oleh satu subjek penelitian dengan 

intensitas rendah. Dua subjek mendukung proposisi ini dengan catatan bahwa stres 

terjadi apabila tidak ada pendampingan. 

Tiga subjek penelitian mengatakan bahwa berdoa dengan spiritualitas nol atau 

satu atau dua atau tiga adalah sarana untuk coping stres.Tiga subjek penelitian yang 

lain menyetujui bahwa berdoa dengan spiritualitas level satu menyebabkan stres 

dengan alasan yang sama dengan pendapat Zsolnai  dan Okoro, yakni subjek B. 

Alasan yang diberikan subjek A, C, D, untuk tidak setuju dengan Zsolnai (2015) 

dan Okoro (2010) hampir sama dengan proposisi tema satu. Tiga subjek 

berpendapat bahwa bimbingan personal dari figur spiritual akan membantu mereka 

menaikkan level spiritualitas sehingga mereka tidak stres. Hal ini sesuai dengan teori 

dampak kohesivitas relasi sebagai coping stres. Satu subjek berpendapat bahwa 

doa, berapapun level spiritualitasnya adalah usaha harmonisasi dengan Allah dan 

Allah pasti membantu prosesnya. Hal ini sesuai dengan teori Jung tentang psikologi 

transpersonal. Satu subjek meyakini bahwa doa bukanlah stresor. Orang bisa 

mengalami stres karena masalah kesehatan, masalah ekonomi, tetapi doa bukanlah 

faktor serius untuk menjadi stresor. 

4. Doa dengan spiritualitas level dua menjadi coping stres 
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Sesuai dengan teori Zsolnai (2015), Individu dengan spiritualitas level dua 

menerima stimulus dari luar dengan bertanya dan mencari makna serta mencari 

kebenaran dari langkah yang dijalankannya serta dalam tahap ini seorang individu 

mulai mengembangakan filosofi pribadi dan nilai kehidupan. Jadi, pada tahap ini, 

subjek bisa mengatakan bahwa manusia menempuh pendidikan untuk memahami 

spiritualitasnya. Spriritualitas diolah dengan analitis dan lebih lengkap. 

Proses spiritualitas atau perubahan transformasi batin tahap ini berarti 

keterlibatan antara teori dan praktek dan tergantung pada prosedur trial and error. 

Manusia dalam taraf ini berada dalam proses membangun informasi ke dalam 

konstruksi kepercayaan dan pengetahuan seseorang, sampai perubahan terjadi, 

yang dengan sendirinya menyebabkan perkembangan diri. Melalui proses ini, 

pembelajaran tentang spiritualitas senantiasa berlangsung.  

Semua subjek rupanya sepakat bahwa spiritualitas level dua adalah coping 

stress. Alasan yang mereka ajukan sesuai dengan psikologi transpersonal Jung. 

Teori psikologi transpersonal menyatakan adanya peran “pribadi di luar manusia” 

yang transendental-spiritual yang turut berpartisipasi dalam hidup serta kesadaran 

manusia. Usaha manusia untuk menjadi “image of God” (menjalankan kehendak 

baik Tuhan, neges necep Kersa Dalem) melalui cara-cara spiritual akan membuat 

pribadi tersebut mampu coping stres karena adanya harmonisasi dengan Tuhan. 

5. Doa dengan spiritualitas level tiga menjadi coping stres 

Pada spiritualitas level tiga menurut Zsolnai (2015), individu sudah 

menjalankan respons dari luar dengan spiritual dengan seluruh pribadi yang 

harmonis. Teori Jung tentang psikologi transpersonal menyatakan bahwa manusia 

dengan spiritualitas sinonim dengan level tiga adalah pribadi yang telah mampu 
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mengatasi tekanan, pengabaian, dan penolakan dalam kehidupan personal 

(Kaminker, 2016). 

Individu berkembang secara keseluruhan sebagai “citra Ilahi” dan menemukan 

keseimbangan hidup dengan tidak terikat pada hal-hal egoisitas duniawi yang 

mampu menjadi stresor dalam hidup. Subjek sepakat bahwa orang yang terikat pada 

keegoisan duniawi akan terikat pada stres. Doa adalah metode untuk melepaskan 

individu dari keegoisan duniawi dan fokus pada harmonisasi pribadi dengan kosmos. 

Seluruh subjek setuju bahwa spiritualitas citra ilahi atau menurut bahasa 

subjek, “Neges Necep Kersa Dalem Gusti” ini adalah coping stres. Alasannya 

karena manusia dengan spiritualitas level ini berintegrasidengan seluruh masalah 

dalam hidup menjadisatubagiandiri sebagai proses untuk menjadikan diri lebih 

dewasa secara spiritual atau bahasa Jung adalah “becoming image of God”.  

Menurut para subjek, proses ‘pasrah pada kehendak Tuhan’ ini yang 

menjadikansebuahpribadi yang terintegrasi menjadi seimbang.Kesimpulan yang 

diambil dari bahasa lisan subjek penelitian ini sesuai dengan istilah “dewasa 

spiritual”. Kriteria orang yang mencapai “kedewasaan spiritual” level ini adalah: 

merekapahamartidantujuandarihidup, mampu mendengarkan dan 

mendapatkanpandangandari orang lain untuk perkembangan relasi harmonis diri 

dengan mikrosistem, menentukannilai-nilaidanaktifitas yang 

dianggapdapatmenginvestasikanenergidankreatifitas,dansecara tenang telah 

mempersiapkan untuktahapakhirdarihidup, kematian. 

 

6. Kelompok Doa dengan konformitas menjadi penyebab stres 

Para subjek memahami teori Myers (2012) bahwa kelompok bisa saja 

terbentuk karena konformitas di antara individu. Konformitas di sini berarti bahwa 
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individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup. Mereka terpaksa 

berkumpul untuk bertahan demi kebutuhan fisik atau mental atau sosial yang harus 

mereka penuhi. Kelompok eksis bukan karena kerelaan anggota untuk berkelompok 

tetapi karena tekanan hidup membutuhkan kebersamaan kelompok.Kelompok 

cenderung bersifat mekanis struktural. 

Proposisi ini tidak menghasilkan kesepakatan dalam interview subjek. Empat 

subjek setuju bahwa proposisi ini terjadi dalam hidup mereka, satu subjek 

memegang prinsip relativisme atau terjadi tidaknya hal ini tergantung situasi. Satu 

subjek tidak setuju, dengan catatan konformitas tersebut membawa keteraturan 

yang bisa menjadikan coping stres. 

Fakta dalam wawancara tersebut menyatakan fakta bahwa teori Myers benar 

terjadi dan didukung oleh empat subjek. Antitesis dari teori Myers datang dari subjek 

A yang menyatakan bahwa konformitas yang kolegial bisa membawa pada individu 

pada keteraturan.Antitesis dari teori Myers juga datang dari subjek D yang sangat 

individualis. Menurut D, konformitas tidak mempengaruhi individu yang independen. 

Individu yang independen dapat beradaptasi dengan kelompok baru atau menolak 

kelompok baru yang tidak ia inginkan. Hal ini sesuai dengan teori Jung tentang 

pribadi transpersonal.Pribadi transpersonal hanya memerlukan kebutuhan utama 

untuk menjalin harmonisasi dengan Tuhan.Kebutuhan sosial dan emosional adalah 

kebutuhan sekunder. 

7.  Kelompok Doa dengan kohesivitas menjadi coping stres 

Para subjek memahami teori Forsyth (2010) bahwa kelompok tercipta dari 

dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial yang 

dinamis dan organis. Jadi di sini individu yang tergabung dalam kelompok satu 



clxiv 
 

dengan yang lain saling ada hubungan dan saling berpengaruh dan saling 

melengkapi. Kondisi stabilitas emosi dan fisik keanggotaan kelompok sangat 

mempengaruhi kualitas keterikatan kelompok. 

Kelompok bisa terbentuk karena keterpaksaan seperti yang dikatakan Myers 

atau kohesivitas seperti teori Forsyth (2010). Individu-individu akan berhubungan 

dengan individu lain dalam sebuah interaksi sosial di lingkungan tertentu. 

Proposisi ini mempertanyakan apakah kelompokyang kompak dalam 

persekutuan seperti teori Forsyth (2010) yang menjadi sarana anggotanya merasa 

diterima dan didukung keberadaannya menjadi coping stres bagi para anggotanya. 

Semua subjek menyatakan bahwa proposisi ini terjadi dalam kehidupan 

mereka. Hanya saja, menurut mereka, kohesivitas kelompok memerlukan proses 

yang amat panjang dan ujian berulang-ulang serta kedewasaan dari individu yang 

mengikuti kelompok tersebut.  

8. Pergeseran spiritualitas 0, 1, 2, 3 terjadi 

Dalam proses wawancara, ternyata ditemukan hal yang tidak dibahas dalam 

jurnal Zsolnai (2015) maupun jurnal pendukung lainnya bahwa spiritualitas individu 

bisa bergeser secara vertikal dari level nol bisa saja ‘naik level’,  ke level satu lalu ke 

level dua dan akhirnya ke level tiga. Hal ini ditemukan kesesuaian dengan teori Jung 

tentang pribadi transpersonal, yakni pribadi yang menjalin relasi dengan kenyataan 

transenden. Bagi subjek penelitian, pergeseran spiritualitas ini menyebabkan subjek 

lebih fokus menjadi perantara Tuhan memberi kontribusi pada keselamatan sesama 

daripada fokus terhadap permasalahan yang mengakibatkan stres. 

Wawancara dengan para subjek memberikan informasi bahwa pergeseran 

level spiritualitas (menjadi pribadi transpersonal) dipengaruhi oleh tiga faktor: 
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     1. Bimbingan personal kohesif dari individu yang ahli spiritualitas. 

2. Kohesivitas kelompok. 

3. Pengolahan konflik kehidupan yang luar biasa. 

Hubungan yang pertama, semakin tinggi kohesivitas, semakin tinggi level 

spiritualitas.Hubungan kedua, semakin matang atau dewasapengolahan konflik luar 

biasa, semakin tinggi level spiritualitas. Bagan diagonal yang mewakili fenomena 

tersebut adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

Bagan V.2. Hubungan antara spiritualitas, pengolahan konflik   dan kohesivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik KOHESIVITAS 
Grafik  SPIRITUALITAS 

Grafik Pengolahan KONFLIK 

LUAR BIASA 
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9.Hubungan antara kuantitas dan kohesivitas 

 Wawancara dengan para subjek memberikan informasi bahwa ada hubungan 

integral antara pergeseran kualitas kohesivitas kelompok dengan kuantitas 

kelompok.Semakin sedikit anggota kelompok, semakin tinggi kualitas kohesivitas 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan V.3.. Hubungan antara kuantitas anggota dan kohesivitas kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semkin kecil jumlah 

semakin dalam 

kohesivitas 

 

Semakin besar jumlah 

anggota semakin dangkal  

kohesivitas Jumlah anggota Kedalaman 

kohesivitas 
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D. Bagan KesimpulanSecara Keseluruhan 

STRESOR SUBJEK A, B, C, D, E, F 

Stresor religius 
Stresor religius tidak bisa 
bahasa arab ,doa tidak 
dikabulkan 
 

Stresor fisik 
Stresor kesehatan fisik kanker, 
ginjal bocor 
 

Stresor sosial 
penolakan masuk ABRI, rindu 
ortu, masalah keluarga, 
ditinggal istri, faktor ekonomi, 
akreditasi, gagal ujian 
 

            

 

 

 

COPING STRES MELALUI KELOMPOK DOA DAN DOA 

Kohesivitas kelompok semakin naik 

  

                Ketekunan berdoa semakin intens 

HASIL COPING STRES 

KELOMPOK DOA: 
Emotional focus coping 
kelompok bikin hidup teratur,kelompok bantu 
tampung masalah, banyak saudara menguatkan 
iman 

DOA: 
Emotional focus coping 
bersyukur atas hidup, semakin sabar, pasrah, 
menguatkan, iman semakinkuat 

 

Problem focus coping 
kelompok membantu cari solusi pemecahan 

 

Problem focus coping: 
hadapi masalah lebih tenang, jernih cari solusi dan 
percaya Tuhan bantu beri solusi  

 

 

 

 

 

 

level  
0 dan1

bimbing
an 
rohani

level 2
level 3

GEJALA STRES YANG DIALAMI SUBJEK 

Gejala psikis: 
 
cemas, mangkel, menarik diri, gelisah, 
mutung, kecewa 
 

Gejala fisik: 
 
pusing, nyeri, gatal, gula darah naik, capai, 
sakit kanker payudara bertambah parah, 
ginjal bocor tambah parah 
 

Pergeseranspiritualitas 

0,1,2,3  yang 

dipengaruhi  bimbingan 

rohani, dinamika naik 

turun kohesivitas  

kelompok dan 

ketekunan berdoa  


