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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab 

rumusan masalah, tujuan penelitian serta mengacu pada proses dan hasil analisis 

data dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut: 

1. Penelitian ini bermula dari pengolahan tentang stres. Para subjek semuanya 

pernah mengalami stres dalam hidupnya. Dari proses coping stres yang dialami 

subjek melalui doa dan kelompok doa, para subjek mengalami transformasi 

personal. Kata “stres” mempunyai transformasi makna dari generasi ke 

generasi. Sebelum abad 18, kata stres diartikan sebagai sebuah kesukaran, 

kesusahan, kesulitan dan atau penderitaan. Selanjutnya, pada abad ke-18 kata 

stress bertransformasi pada pemaknaan yang lebih optimis, menunjukkan 

tekanan, ketegangan, kekuatan mental manusia. Subjek penelitian memaknai 

stres di antara kedua makna tersebut. Stres bisa diartikan secara sungguh-

sungguh pesimis atau stres bisa diartikan secara sungguh-sungguh optimis. 

Pemaknaan stres secara pesimis membuat subjek penelitian masuk dalam 

emosi sedih, kecewa, frustasi bahkan bisa mengalami sakit kanker dan ginjal 

bocor. Di sisi lain, subjek mengalami pemaknaan stressecara optimis atau 

berarti adalah tahap sebelum “energy recharge” dimana manusia akan 

memperoleh energy tambahan kehidupan.  

2. Pengalaman dari subjek mengolah coping stres melalui doa dan kelompok doa 

dan menjadikannya sebagai sarana untuk mengubah pribadi secara 

transpersonal dengan memandang stress sebagai sesuatu yang diperlukan 
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untuk berkembang dan berinteraksi dengan “Pribadi” yang transenden. Relasi 

intensif dengan Tuhan atau “Pribadi transenden” tersebut membuat subjek 

merelakan keegoisan diri untuk fokus menjadi eustres agar terdorong untuk 

semakin produktif dan semakin terdorong untuk menjadi seorang individu yang 

makin maju dan harmonis dengan kosmos.  

3. Sumber stress disebut dengan stressor, sedangkan ketegangan yang di 

akibatkan karena stres disebut strain. Stres adalah bentuk ketegangan dari fisik, 

psikis, emosi maupun mental akibat relasi antara manusia dengan 

lingkungannya. Jadi ada dua penyebab utama stres, yakni faktor internal, atau 

pihak manusianya sendiri dan kedua faktor eksternal atau faktor lingkungan. 

Pada dasarnya, seperti yang dialami semua subjek, penyebab stres adalah 

sebuah bentuk ketegangan, baik karena faktor fisik maupun mental karena 

permasalahan sosial. Para subjek mayoritas menolak bahwa doa adalah 

penyebab stres. Doa adalah bentuk coping stres yang efektif, hanya saja 

membutuhkan waktu pengolahan yang cukup lama.  

4. Para subjek sepakat bahwa doa dan interaksi dengan kelompok doa mampu 

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

harmonisasi dengan energi Yang Transenden. Apabila harmonisasi energy tidak 

seimbang, “kepribadian” manusia dengan segala emosinya ini bisa rusak, sakit 

fisik, sakit psikis misalnya seperti kasus subjek D yang sakit kanker maupun E 

yang sakit bocor ginjal. Menurut para subjek, doa adalah cara untuk recharge 

energy dengan sumber energi “Yang Transenden” agar stres tersebut reda dan 

“mesin” kemanusiaan serta tubuhnya mampu memproduksi dalam hidup secara 

optimal. 
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5. Kelompok doa mampu menjadi coping stres dengan catatan para anggotanya 

mampu membina kohesivitas kelompok. Para subjek memahami bahwa 

kelompok bisa saja terbentuk karena konformitas di antara individu. Konformitas 

di sini berarti bahwa individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup 

dan berkumpul serta bekerjasama atas dasar keterpaksaan. Kelompok 

cenderung bersifat mekanis struktural. Dua subjek memahami bahwa 

konformitas bisa jadi bertransformasi menjadi kohesivitas dengan bimbingan ahli 

spiritual. Konformitas yang kolegial bisa membawa individu pada keteraturan. 

Salah satu subjek penelitian memegang prinsip relativisme atau terjadi tidak 

hanya lini tergantung situasi, satu subjek tidak setuju hal ini terjadi dengan 

catatan konformitas tersebut membawa keteraturan yang bisa menjadikan 

coping stres. Namun demikian, Empat subjek setuju bahwa konformitas 

menghasilkan stres. Proposisi ini terjadi dalam hidup mereka.  

6. Kelompok doa yang kohesif disepakati oleh para subjek menjadi coping stres. 

Kohesivitas dalam kelompok, menurut Forsyth (2010), adalah dua atau lebih 

individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial yang dinamis dan 

organis. Jadi di sini anggota-anggota kelompok yang tergabung saling ada 

hubungan yang kompak, saling berpengaruh dan saling melengkapi. Kondisi 

stabilitas emosi dan fisik keanggotaan kelompok sangat mempengaruhi kualitas 

keterikatan kelompok. Semua subjek menyatakan bahwa kohesivitas ini terjadi 

dalam kehidupan mereka dan sungguh mampu menjadi coping stres baik secara 

emotional coping stres maupun focus coping stres. Hanya saja, menurut 

mereka, kohesivitas kelompok memerlukan proses yang amat panjang dan ujian 

berulang-ulang serta kedewasaan dari individu yang mengikuti kelompok 

tersebut. 
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7. Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan yang mendukung teori Jung tentang 

“pribadi transpersonal”, mendukung teori Zsolnai tentang spiritualitas doa level 

dua dan tiga. Di sisi lain, penelitian ini tidak setuju dengan teori Zsolnai tentang 

spiritualitas doa level 0 dan 1. Penelitian ini mendukung teori Myers dengan 

intensitas sedang dan teori Forsyth dengan intensitas yang sangat tinggi. 

Hampir semua subyek penelitian mengatakan bahwa kelompok yang 

berkohesivitas tinggi adalah merupakan sarana coping stres. . 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian, maka 

terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya 

mengatasi stres secara efisien dan mendalam. 

1. Bagisubyekpenelitian 

Dengan adanya penelitian ini ternyata dapat kita lihat ada beberapa hal yang 

dapat kita gunakan untuk refleksi hidup. Stres yang dapat dialami oleh setiap 

orang dalam skalanya masing-masing, adalah sesuatu yang wajar dalam hidup 

individu. Looker dan Gregson (2004) mengatakan bahwa stress adalah situasi 

yang tidak seimbang antara tuntutan dan kemampuan individu terhadap tuntutan 

tersebut. Penelitian ini membuat penelitian semakin sadar bahwa tugas individu 

dalam hidup adalah menyeimbangkan apa yang menjadi tuntutan dan 

kemampuan kita sendiri. Dengan demikian diharapkan para subyek tidak mudah 

jatuh dalam stres yang bisa menyebabkan bahkan sering menjadi penyebab 

utama timbulnya penyakit. Doa adalah suatu yang dapat digunakanuntuk coping 

stres. Hanya di sini yang sangat penting adalah ketekunan dalam berdoa dan 



clxxii 
 

juga spiritualitas yang ada dalam doa harus ditingkatkan. Zsolnai (2015) dalam 

jurnalnya mengatakan ada empat level dalam doa. Di dalam menghadapi stress 

dengan doa ini kita diajak untuk semakin mendekati level dua atau tiga dalam 

doa yakni mencari kehendak “ilahi” dalam doa kita. Hal ini pasti akan membuat 

individu bisa mengatasi stres. Kelompok doa adalah pendukung yang baik 

secara manusiawi. Semakin adanya kelompok yang kompak dan intim serta 

akrab. Maka semakin memungkinkan individu dapat mengatasi stress hidupnya.   

2.  Bagi Kelompok Doa 

Dengan adanya penelitian ini kita semakin disadarkan bahwa kelompok adalah 

sesuatu yang sangat berpengaruh pada individu. Kelompok dapat menjadi 

sarana individu menjadi berkembang. Di dalam hal stress kita sangat memahami 

bahwa kelompok yang intim dan akrab bias menjadi sarana untuk coping stres. 

Individu yang bergabung didalamnya. Dalam penelitian ini terbukti dengan jelas 

bagaimana subyek penelitian terdukung di dalam menghadapi stress hidupnya. 

Maka kiranya tidak berlebihan kalau kita menganjurkan bahwa kelompok sangat 

berguna untuk membantu anggotanya dalam menghadapi hidup. Mari kita 

ciptakan kelompok yang kohesif dan mempunyai kepedulian, keakraban yang 

tinggi dalam hidup kita. Pertama boleh kita anjurkan supaya keluarga keluarga 

sebagai kelompok yang kohesif dalam masyarakat benar menghayati arti 

pentingnya kelompok untuk individu yang tergabung di dalamnya. Hal ini kiranya 

berlaku juga bagi Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di GMKA. Bentuklah kelompok 

yang mempunyai kohesivitas. Pasti kelompok akan sangat berguna untuk 

anggotanya dan untuk masyarakat sekitarnya. Hanya perlu disadari bahwa 

pembentukan kelompok yang berkohesivitas tinggi itu memerlukan proses yang 

panjang.  



clxxiii 
 

3. Bagi Pembaca atau masyarakat 

Mengingatkan kepada pembaca bahwa stres adalah jembatan kedewasaan 

pribadi. Di satu sisi, adalah benar bahwa stres adalah ketidakseimbangan antara 

bagaimana individu merasakan tuntutan-tuntutan dan bagaimana 

ketidakmampuan individu dalam mengatasi semua tuntutan. Kemampuan ini 

yang menyebabkan individu mengalami situasi distres. Seorang individu 

dikatakan distress apabila tuntutan dari luar untuk individu itu tidak dapat 

dipenuhi. Namun demikian, tanpa ada stres, spiritualitas manusia tidak akan 

mengalami kenaikan level. 

Stres adalah awal agar orang justru terdorong untuk semakin produktif  dan 

semakin terdorong untuk menjadi seorang individu yang makin maju.  Individu 

ditantang untuk semakin bersemangat, memahami situasi, ramah, akrab, 

mencintai dan bahagia, tenang, terkontrol, kreatif, efektif dan efisien, jelas dan 

rasional, bekerja keras dan produktif. 

Stres dapat diatasi dengan adanya doa yang tekun dan spiritualitas doa yang 

semakin tinggi. Semakin tinggi spiritualitas doa seseorang semakin orang 

tersebut dapat menghadapi dan mengatasi stres yang dialaminya.  

Wawancara dengan para subjek memberikan informasi bahwa pergeseran level 

spiritualitas (menjadi pribadi transpersonal) dipengaruhi oleh tiga faktor: 

a. Bimbingan personal kohesif dari individu yang ahli spiritualitas. 

b. Kohesivitas kelompok. 

c. Pengolahan konflik kehidupan yang luar biasa. 
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Pergeseran spiritualitas dipengaruhi oleh kohesivitas dan kedewasaan akibat 

pengolahan konflik. Hubungan yang pertama, semakin tinggi kohesivitas, 

semakin tinggi level spiritualitas. Hubungan kedua, semakin matang atau dewasa 

pengolahan konflik luar biasa, semakin tinggi level spiritualitas. 

4. Bagi Penelitian lebih lanjut 

Perlu ada penelitian lebih mendalam tentang psikologi spiritualitas. Penelitian 

pertama masih membahas korelasi antara spiritualitas doa dengan coping stres 

sementara masih ada banyak tema yang bisa digali lebih mendalam demi 

kemanusiaan. Penelitian tentang “Peran Doa dan Kelompok Doa di Gua Maria 

Kerep Ambarawa Dalam Coping Stres Anggotanya” ini merupakan penelitan 

dengan sumber teori yang sangat minim. Masih terbuka lebar untuk penelitian 

dengan tema doa maupun dengan tema kelompok. Semakin digali doa akan 

semakin dalam serta semakin meluas kegunaannya dalam pembentukan 

perilaku individu. Pada dasarnya doa membentuk spiritualitas manusia. 

Spiritualitas yang ada dalam manusia ini yang akan menentukan manusia untuk 

bertingkah laku. Maka kiranya perlu sekali lagi adanya penelitian yang lebih 

mendalam tentang psikologi spiritualitas ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


