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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Analisis Keseluruhan Data 

Tingkat stress yang dialami ketiga subjek berbeda satu dengan yang lain. 

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta kendala dan faktor dari dalam diri 

subjek yang berbeda-beda. Rata-rata stress yang dialami disebabkan oleh 

kecemasan terhadap penyakit malaria dan kejenuhan yang dirasakan subjek 

selama berada di tempat tugas. Stressor apapun tidak menghalangi subjek untuk 

melaksanakan tugas karena sebagai prajurit subjek harus tetap siap dengan 

perintah. 

Subjek I mengalami kecemasan sejak sebelum berangkat karena 

penugasan ini merupakan pengalaman pertama bagi subjek. Tidak adanya 

gambaran mengenai tempat penugasan membuat diri subjek merasa was-was, 

belum lagi berdasarkan informasi yang didapat bahwa daerah Papua yang 

menjadi tempat tugas endemik dengan penyakit malaria. Berbeda dengan subjek 

II yang memiliki pengalaman bertugas sebelumnya yang juga di daerah Papua. 

Lain hal dengan subjek III yang juga baru pertama kali bertugas namun merespon 

tugas dengan senang hati dan kebanggaan. 

Coping stress ketiga subjek didominasi dengan Emotional Focused Coping 

yang berfokus pada pengendalian emosi dengan sebagian kecil perpaduan 

Problem Focused Coping. Tidak semua bentuk Emotional Focused Coping tiap 

subjek sama, begitu juga dengan Problem Focused Coping yang digunakan 

masing-masing subjek. Coping yang digunakan disesuaikan dengan stressor 

setiap subjek. 
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Coping stress berupa Emotional Focused Coping yang dipakai oleh subjek 

I, II, dan III adalah coping sublimasi. Kejenuhan pada aktivitas yang berulang 

disiasati subjek dengan melakukan kegiatan yang berbeda di sela-sela waktu 

bertugas atau dapat dikatakan sebagai coping sublimasi. Kegiatan yang dilakukan 

beragam antara satu subjek dengan lainnya, namun sebagian besar yang 

dilakukan ketiga subjek adalah berkunjung ke masyarakat sekitar untuk lebih 

mengenal karakter dan lingkungan masyarakat. Selain itu, mereka mengisi waktu 

luang untuk berolahraga seperti voli. Setelah pulang dari tempat penugasan, 

subjek I dan III mengurangi kejenuhan dengan refreshing di kampung halaman. 

Coping sublimasi pada ketiga subjek memiliki intensitas yang tinggi. 

Selain metode coping tersebut, subjek I juga menggunakan metode 

Emotional Focused Coping yang lain, seperti positive reappraisal, self-control, dan 

represi. Subjek I memiliki lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan dengan positive reappraisal yaitu mengaji yang berintensitas rendah. 

Tinggal di daerah yang endemik dengan malaria menimbulkan kecemasan pada 

ketiga subjek. Apabila sudah terkena malaria, subjek I merasa ingin segera pulang 

namun adanya tanggungjawab yang harus tetap dilaksanakan maka subjek I 

berusaha mengontrol diri untuk mengelola emosinya tersebut. Self-control subjek 

I memiliki intensitas sedang. Subjek I juga melakukan represi dengan intensitas 

sedang, subjek I tetap melaksanakan tugas yang sudah menjadi 

tanggungjawabnya dalam keadaan apapun. 

Persamaan problem focused coping ketiga subjek terdapat pada metode 

apati namun dengan intensitas yang berbeda. Pada saat terkena malaria, ketiga 

subjek tidak melakukan apapun kecuali pasrah menerima keadaan. Selain 

malaria, subjek II melakukan apati karena meninggalkan keluarga dengan pasrah 
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menerima dan menjalani yang sudah menjadi tugasnya. Oleh sebab itu, intensitas 

subjek II berada pada level sedang, sedangkan subjek I dan III berintensitas 

rendah. 

Hal sama yang juga digunakan ketiga subjek adalah seeking social support 

yang memiliki intensitas tinggi. Sebelum berangkat melaksanakan tugas, ketiga 

subjek meminta doa restu dan dukungan kepada orang tua serta keluarga. Selama 

masa penugasan yang menimbulkan kecemasan terhadap keluarga, sebisa 

mungkin ketiga subjek menyempatkan waktu dengan memberikan kabar melalui 

telpon kepada keluarga di rumah apabila keadaaan memungkinkan mereka 

berkomunikasi. 

 

Tabel 5.01. Intensitas Coping Stress Ketiga Subjek 

Tema S.I S.II S.III 

 
Emotional 
Focused 
Coping 

Sublimasi +++ +++ +++ 
Positive 
reappraisal 

+ - - 

Self-control ++ - - 

Represi ++ - - 
Problem 
Focused 
Coping 

Seeking 
social support 

+++ +++ +++ 

Apati + ++ + 

 
Ket : +++ intensitas kuat 
 ++ intensitas sedang 
 + intensitas rendah 
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Gejala yang dialami : 

1. Kecemasan 

2. Kegelisahan 

3. Kejenuhan 

4. Rasa malas 

5. Tidak nyaman 

Emotional Focused Coping : 

1. Sublimasi 

2. Positive reappraisal 

3. Self-control 

4. Represi 

Bagan 5.01. Dinamika Coping Stress Ketiga Subjek 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntutan tugas yang diperintahkan oleh komando atas 

Permasalahan yang dialami : 

1. Penyakit malaria 

2. Jauh dari keluarga 

3. Keuangan 

4. Medan patroli patok yang berat 

5. Kegiatan yang sama dan bertemu dengan orang yang sama 

6. Sinyal tidak sampai pos 

7. Kondisi pos belum ada listrik 

8. Keterbatasan air 

Stress Coping Stress 

Personil Satgas Pamtas di Jayapura, Papua 

Problem Focused Coping : 

1. Resigned acceptance 

2. Seeking social support 

3. Apati 

 

Faktor yang mempengaruhi : 

1. Faktor lingkungan 

2. Faktor individu 
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5.02. Pembahasan 

Mengemban tugas serta memiliki tanggung jawab terhadap keutuhan NKRI 

bukanlah tugas yang mudah bagi anggota TNI. Salah satu tugas yang dijalankan 

adalah menjaga perbatasan negara. Tuntutan pekerjaan menjadikan anggota TNI 

tidak terlepas dari permasalahan yang dapat memunculkan stress dimana mereka 

diharuskan siap perintah terhadap tugas yang diberikan. Ketiga subjek 

menyambut penugasan dengan perasaan bangga namun juga terselip perasaan 

khawatir mengenai penyakit endemik di Papua yaitu malaria. Penugasan selama 

sembilan bulan juga membuat ketiga subjek merasakan kejenuhan yang terjadi 

pada saat pertengahan masa tugas. 

Survei yang dilakukan tahun 2013 sampai 2017 menyebutkan bahwa 

tingkat profesi paling stressful diraih oleh pekerjaan milier (Faiqoh, 2018, hal. 1). 

Lazarus dan Folkman dalam teori transactional model mengatakan stress 

dipengaruhi oleh persepsi individu dalam memandang situasi yang dianggap 

mengancam (Safaria, 2006, hal. 89). Penugasan sebagai anggota Satgas Pamtas 

Papua menimbulkan kecemasan dan kegelisahan bagi ketiga subjek karena 

adanya penyakit endemik malaria yang dapat sewaktu-waktu menyerang mereka. 

Munculnya stress dapat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif (Kholidah, 2012, 

hal. 69). Selain itu, mereka juga merasakan kejenuhan pada pertengahan masa 

tugas yang disebabkan oleh kegiatan yang berulang bersama teman yang sama 

setiap harinya. Kendala yang terjadi saat penugasan membuat subjek III merasa 

tidak nyaman terutama berkaitan dengan malaria. Saat terkena malaria atau 

terpikir keluarga menimbulkan subjek I memiliki perasaan malas untuk bekerja. 

Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk mengatasi gejala stress tersebut agar tidak 

mengganggu kinerja subjek. 



68 

 

 
 

Lazarus dan Folkman (dalam Indirawati, 2006, hal. 71) memandang coping 

sebagai penyesuaian diri seseorang terhadap stressor yang dipengaruhi oleh 

kemampuan diri masing-masing. Coping yang dilakukan ketiga subjek saat 

menghadapi stress berbeda-beda dengan intensitas yang juga berbeda pada 

setiap subjek. Richard Lazarus membagi coping stress menjadi dua metode, 

problem focused coping dan emotional focused coping (Sarafino & Smith, 2012, 

hal. 134).  

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketiga subjek melakukan 

emotional focused coping berupa sublimasi. Pada ketiga subjek, coping ini juga 

mempunyai intensitas yang sama kuat. Sublimasi merupakan usaha untuk 

melakukan tindakan positif ketika menghadapi stress (Maryam, 2017, hal. 102). 

Coping ini dilakukan ketiga subjek saat dirinya merasa jenuh terhadap kegiatan 

yang sudah menjadi rutinitas, yaitu dengan mengunjungi masyarakat ataupun 

berolahraga. Selain kedua kegiatan tersebut, terdapat aktivitas lain yang berbeda 

pada setiap subjek, yang termasuk dalam coping sublimasi seperti menyanyi 

bersama teman satu pos, mencari ikan, memasak, dan bercocok tanam. Selain 

itu, coping sublimasi dilakukan subjek setelah pulang penugasan di Papua antara 

lain seperti pulang kampung dan refreshing di kampung halaman. 

Emotional focused coping lain yang tidak digunakan semua subjek antara 

lain positive reappraisal, self-control, dan represi. Subjek lebih banyak mengaji 

saat berada di tempat penugasan, subjek menggunakan positive reappraisal 

dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan saat menghadapi tekanan 

(Marwing, 2011, hal. 214). Menurut Maryam (2017, hal. 104) self-control berfungsi 

untuk mengontrol perilaku maupun perasaan, yang dilakukan saat subjek merasa 

tertekan oleh situasi dimana membuat dirinya ingin segera pulang. Perasaan yang 
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muncul tersebut memicu tingkat stress yang lebih tinggi sehingga subjek juga 

melakukan represi sehingga tidak memikirkan stressor dengan cara tetap 

melaksanakan tugas sesuai perintah. 

Secara problem focused coping terdapat seeking social support dan apati. 

Coping seeking social support dilakukan dengan mencari dukungan secara nyata, 

emosional, maupun informasi dari pihak lain (Maryam, 2017, hal. 103). Ketiga 

subjek mencari dukungan secara emosional kepada keluarga dengan 

berkomunikasi melalui telepon untuk mendapat ketenangan. Komunikasi yang 

dilakukan tidak hanya untuk sekedar menanyakan kabar tetapi juga saling 

memberikan dukungan dari orang terdekat hingga dapat memberikan semangat 

dalam diri subjek. Intensitas coping ini sama kuatnya antar ketiga subjek. Apati 

terjadi apabila tidak ada usaha yang dilakukan subjek untuk menghadapi stressor 

(Siswanto, 2007, hal. 60). Coping ini digunakan oleh ketiga subjek yang terjadi 

saat kondisi tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga dimana 

subjek tidak melakukan usaha apapun kecuali bersabar dan menunggu. Selain itu, 

subjek memahami dan merasa bahwa keadaan yang dihadapi sudah menjadi 

resiko dari tugasnya. 

Tentunya ada faktor yang mempengaruhi subjek ketika memilih jenis 

coping yang akan dilakukan, seperti yang dikemukakan Hardjana (2002, hal 20) 

bahwa terdapat dua faktor yaitu faktor pribadi dan faktor situasi. Kedua faktor 

tersebut mempengaruhi subjek I saat melakukan coping namun berbeda dengan 

subjek II dan III yang hanya dipengaruhi oleh faktor situasi atau lingkungan. 

Kondisi lingkungan yang berada di hutan dengan tuntutan tugas yang besar sangat 

mempengaruhi tindakan yang dilakukan subjek. 
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5.03. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, diketahui bahwa lingkungan 

sangat berpengaruh terhadap penggunaan coping setiap subjek. Penelitian ini 

terbatas hanya wilayah konflik di Papua dan tidak dapat digeneralisasikan ke 

wilayah konflik lain. Wilayah atau situasi yang berbeda akan menghasilkan coping 

yang berbeda pula. 

 


