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LAMPIRAN TAMBAHAN 

Tabel IV.3 Intensitas Subjek A 

No 
Tema 

Apakah Subjek 
A mengalami 
hal-hal tersebut 

Indikator perilaku manusia Intensitas perilaku manusia yang 
terjadi 

1 Stres Kelelahan fisik dan psikologis sehingga 
manusia dapat menjadi lemah, mudah 
marah, lesu, bahkan apabila kualitas stres 
meningkat manusia dapat terserang penyakit 
psikis (Richards, 2010) 

Terjadi pada subjek A dengan 
intensitas tinggi 

2 Doa dengan 
spiritualitas  level 
nol menjadi 
penyebab stress 

Acceptance and compliance 
(Penerimaandankepatuhan) 

Tidak terjadi terjadi pada subjek A. Bagi 
A, doa bukan penyebab stres 

3 Doa dengan 
spiritualitas level 
1 menjadi 
penyebab stress 

Sangat tradisional, pasif, menekankan 
kepatuhan dogma, pertanyaan minimal 

Terjadi pada subjek A. Bagi A, doa 
bukan penyebab stres 

4 Doa dengan 
spiritualitas level 
2 menjadi coping 
stress 

Selalu belajar, trial and error mendalami 
spiritualitas, eksplorasi, mengembangkan 
filosofi personal, kritis terhadap kebenaran, 
mulai merasakan hidup dalam kesatuan 
dengan semesta 

Terjadi pada subjek A dengan 
intensitas tinggi. Doa bukan coping 
stres ketika kesejahteraan dan status 
sosial mencukupi 

5 Doa dengan 
spiritualitas level 
3 signifikan 
coping stress 

Transpersonal, melebihi dogma, ada 
kesatuan harmonis dengan semesta, neges, 
necep, ngemban Sabda Dalem 

Terjadi pada subjek A dengan 
intensitas tinggi. Doa bukan coping 
stres ketika kesejahteraan dan status 
sosial mencukupi 

6 Kelompok doa 
konformitas 
menjadi 
penyebab stress 

Keterpaksaan Terjadi pada subjek A. Subjek A 
menambahkan bahwa konformitas turut 
dipengaruhi oleh jumlah anggota. 
Semakin besar jumlah anggota, 
semakin sulit kohesif dan mudah 
konformis. Konformitas di satu sisi bisa 
membawa kepada kohesivitas apabila 
berproses didampingi ahli. 

7 Kelompok doa 
kohesivitas 
menjadi coping 
stress 

Persekutuan, kompak Terjadi pada subjek A dengan 
intensitas tinggi 
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Tabel IV.6  Intensitas Tema Subjek B 

No 
Tema 

Apakah Subjek 
B mengalami 
hal-hal tersebut 

Indikator perilaku manusia Intensitas perilakumanusiayang 
terjadi 

1 Stres Kelelahan fisik dan psikologis sehingga 
manusia dapat menjadi lemah, mudah 
marah, lesu, bahkan apabila kualitas stres 
meningkat manusia dapat terserang penyakit 
psikis (Richards, 2010) 

Terjadi pada subjek B dengan 
intensitas tinggi 

2 Doa dengan 
spiritualitas  level 
nol menjadi 
penyebab stress 

Acceptance and compliance 
(Penerimaandankepatuhan) 

Terjadi pada subjek B dengan 
intensitas rendah. Dalam lebih banyak 
kejadian, penyebab stres adalah 
masalah sosial. 

3 Doa dengan 
spiritualitas level 
1 menjadi 
penyebab stress 

Sangat tradisional, pasif, menekankan 
kepatuhan dogma, pertanyaan minimal 

Terjadi pada subjek B dengan 
intensitas rendah.Dalam lebih banyak 
kejadian, penyebab stres adalah 
masalah sosial. 

4 Doa dengan 
spiritualitas level 
2 menjadi coping 
stress 

Selalu belajar, trial and error mendalami 
spiritualitas, eksplorasi, mengembangkan 
filosofi personal, kritis terhadap kebenaran, 
mulai merasakan hidup dalam kesatuan 
dengan semesta 

Terjadi pada subjek B dengan 
intensitas tinggi 

5 Doa dengan 
spiritualitas level 
3 signifikan 
coping stress 

Transpersonal, melebihi dogma, ada 
kesatuan harmonis dengan semesta, neges, 
necep, ngemban Sabda Dalem 

Terjadi pada subjek B dengan 
intensitas tinggi 

6 Kelompok doa 
konformitas 
menjadi 
penyebab stress 

Keterpaksaan Terjadi pada subjek B dengan 
intensitas rendah 

7 Kelompok doa 
kohesivitas 
menjadi coping 
stress 

Persekutuan, kompak Terjadi pada subjek B dengan dengan 
intensitas rendah 
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Tabel IV.9. Intensitas Subjek C 

No 
Tema 

Apakah Subjek 
C mengalami 
hal-hal tersebut 

Indikator perilaku manusia Intensitas perilaku manusia yang 
terjadi 

1 Stres Kelelahan fisik dan psikologis sehingga 
manusia dapat menjadi lemah, mudah 
marah, lesu, bahkan apabila kualitas stres 
meningkat manusia dapat terserang penyakit 
psikis (Richards, 2010) 

Terjadi pada subjek C dengan 
intensitas tinggi 

2 Doa dengan 
spiritualitas  level 
nol menjadi 
penyebab stress 

Acceptance and compliance 
(Penerimaandankepatuhan) 

Tidak terjadi pada subjek Cdengan 
catatan ada bimbingan dari figur 
rohaniwan yang pengertian. 

3 Doa dengan 
spiritualitas level 
1 menjadi 
penyebab stress 

Sangat tradisional, pasif, menekankan 
kepatuhan dogma, pertanyaan minimal 

Tidak terjadi pada subjek C dengan 
catatan adanya bimbingan dari figur 
rohaniwan yang pengertian.  

4 Doa dengan 
spiritualitas level 
2 menjadi coping 
stress 

Selalu belajar, trial and error mendalami 
spiritualitas, eksplorasi, mengembangkan 
filosofi personal, kritis terhadap kebenaran, 
mulai merasakan hidup dalam kesatuan 
dengan semesta 

Terjadi pada subjek C 

5 Doa dengan 
spiritualitas level 
3 signifikan 
coping stress 

Transpersonal, melebihi dogma, ada 
kesatuan harmonis dengan semesta, neges, 
necep, ngemban Sabda Dalem 

Terjadi pada subjek C 

6 Kelompok doa 
konformitas 
menjadi 
penyebab stress 

Keterpaksaan Terjadi pada subjek C 

7 Kelompok doa 
kohesivitas 
menjadi coping 
stress 

Persekutuan, kompak Terjadi pada subjek C 
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Tabel IV.12. Intensitas Tema Subjek D 

No 
Tema 

Apakah Subjek 
D mengalami 
hal-hal tersebut 

Indikator perilaku manusia Intensitas perilaku manusia yang 
terjadi 

1 Stres Kelelahan fisik dan psikologis sehingga 
manusia dapat menjadi lemah, mudah 
marah, lesu, bahkan apabila kualitas stres 
meningkat manusia dapat terserang penyakit 
psikis (Richards, 2010) 

Terjadi pada subjek D 

2 Doa dengan 
spiritualitas  level 
nol menjadi 
penyebab stress 

Acceptance and compliance 
(Penerimaandankepatuhan) 

Tidak terjadi pada subjek D. D tidak 
pernah merasa stres karena berdoa 
meski dia tidak tahu yang ia doakan.  

3 Doa dengan 
spiritualitas level 
1 menjadi 
penyebab stress 

Sangat tradisional, pasif, menekankan 
kepatuhan dogma, pertanyaan minimal 

Tidak terjadi pada subjek D. D tidak 
pernah merasa stres karena berdoa 
meski dia tidak tahu yang ia doakan.  

4 Doa dengan 
spiritualitas level 
2 menjadi coping 
stress 

Selalu belajar, trial and error mendalami 
spiritualitas, eksplorasi, mengembangkan 
filosofi personal, kritis terhadap kebenaran, 
mulai merasakan hidup dalam kesatuan 
dengan semesta 

Terjadi pada D. 

5 Doa dengan 
spiritualitas level 
3 signifikan 
coping stress 

Transpersonal, melebihi dogma, ada 
kesatuan harmonis dengan semesta, neges, 
necep, ngemban Sabda Dalem 

Terjadi pada D. 

6 Kelompok doa 
konformitas 
menjadi 
penyebab stress 

Keterpaksaan Tidak terjadi pada D. Saat-saat ketika D 
stres adalah karena ia sakit atau 
kehilangan orang yang dicintai tetai 
tidak pernah karena konformitas.   

7 Kelompok doa 
kohesivitas 
menjadi coping 
stress 

Persekutuan, kompak Terjadi pada D. Dengan catatan, D 
membutuhkan ketegangan yang tepat. 
Terlalu kohesif akan membuat D lemah 
di masa depan.  
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Tabel  IV.14. Intensitas Tema Subjek E 

No 
Tema 

Apakah Subjek 
E mengalami 
hal-hal tersebut 

Indikator perilaku manusia Intensitas perilakumanusiayang 
terjadi 

1 Stres Kelelahan fisik dan psikologis sehingga 
manusia dapat menjadi lemah, mudah 
marah, lesu, bahkan apabila kualitas stres 
meningkat manusia dapat terserang penyakit 
psikis (Richards, 2010) 

Terjadi pada subjek E 

2 Doa dengan 
spiritualitas  level 
nol menjadi 
penyebab stress 

Acceptance and compliance 
(Penerimaandankepatuhan) 

Terjadi pada subjek E dengan catatan 
bila  tidak ada pendampingan personal 
pihak yang pengertian.  

3 Doa dengan 
spiritualitas level 
1 menjadi 
penyebab stress 

Sangat tradisional, pasif, menekankan 
kepatuhan dogma, pertanyaan minimal 

Terjadi pada subjek F dengan catatan 
tidak ada pendampingan personal 
pihak yang pengertian.  

4 Doa dengan 
spiritualitas level 
2 menjadi coping 
stress 

Selalu belajar, trial and error mendalami 
spiritualitas, eksplorasi, mengembangkan 
filosofi personal, kritis terhadap kebenaran, 
mulai merasakan hidup dalam kesatuan 
dengan semesta 

Tejadi pada subjek E. 

5 Doa dengan 
spiritualitas level 
3 signifikan 
coping stress 

Transpersonal, melebihi dogma, ada 
kesatuan harmonis dengan semesta, neges, 
necep, ngemban Sabda Dalem 

Terjadi pada subjek E. 

6 Kelompok doa 
konformitas 
menjadi 
penyebab stress 

Keterpaksaan Terjadi pada subjek E. 

7 Kelompok doa 
kohesivitas 
menjadi coping 
stress 

Persekutuan, kompak Terjadi pada subjek E. 
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Tabel IV.16.  Intensitas Tema Subjek F 

No 
Tema 

Apakah Subjek 
F mengalami 
hal-hal tersebut 

Indikator perilaku manusia Intensitas perilaku manusia yang 
terjadi 

1 Stres Kelelahan fisik dan psikologis sehingga 
manusia dapat menjadi lemah, mudah 
marah, lesu, bahkan apabila kualitas stres 
meningkat manusia dapat terserang penyakit 
psikis (Richards, 2010) 

Terjadi pada subjek F 

2 Doa dengan 
spiritualitas  level 
nol menjadi 
penyebab stress 

Acceptance and compliance 
(Penerimaandankepatuhan) 

Terjadi pada subjek F dengan catatan 
tidak ada pendampingan personal 
pihak yang pengertian.  

3 Doa dengan 
spiritualitas level 
1 menjadi 
penyebab stress 

Sangat tradisional, pasif, menekankan 
kepatuhan dogma, pertanyaan minimal 

Terjadi pada subjek F dengan catatan 
tidak ada pendampingan personal 
pihak yang pengertian.  

4 Doa dengan 
spiritualitas level 
2 menjadi coping 
stress 

Selalu belajar, trial and error mendalami 
spiritualitas, eksplorasi, mengembangkan 
filosofi personal, kritis terhadap kebenaran, 
mulai merasakan hidup dalam kesatuan 
dengan semesta 

Terbukti pada subjek F. 

5 Doa dengan 
spiritualitas level 
3 signifikan 
coping stress 

Transpersonal, melebihi dogma, ada 
kesatuan harmonis dengan semesta, neges, 
necep, ngemban Sabda Dalem 

Terbukti pada subjek F. 

6 Kelompok doa 
konformitas 
menjadi 
penyebab stress 

Keterpaksaan Terbukti pada subjek F. 

7 Kelompok doa 
kohesivitas 
menjadi coping 
stress 

Persekutuan, kompak Terbukti pada subjek F. 

 

 

 

 

 

 

 


