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BAB 6 

PENUTUP 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti, anggota TNI yang 

melaksanakan tugas di wilayah konflik seperti Papua mengalami tingkat stress 

yang cukup tinggi saat melaksanakan tugas namun stress tersebut menurun 

setelah subjek kembali ke tempat asal. Gejala stress yang dialami antara lain 

kecemasan, kegelisahan, kejenuhan, perasaan malas untuk melakukan sesuatu, 

serta tidak nyaman dengan lingkungan akibat penyakit malaria. Stress yang 

dialami subjek berasal dari faktor individu dan sebagian besar bersumber dari 

faktor organisasi seperti tuntutan tugas serta faktor lingkungan. Subjek lebih sering 

menggunakan emotional focused coping dibandingkan problem focused coping. 

Emotional focused coping yang digunakan adalah sublimasi, positive reappraisal, 

self-control, dan represi sedangkan contoh problem focused coping yang 

digunakan yaitu seeking social support dan apati. Pemilihan coping stress tersebut 

dipengaruhi oleh kepribadian subjek, keyakinan subjek terhadap permasalahan, 

serta faktor situasi. 

 

6.02. Saran 

6.02.01. Bagi Subjek Penelitian 

Subjek diharapkan mampu mengenali gejala-gejala stress agar dapat 

mencegah timbulnya stress yang lebih parah. Penggunaan coping secara efektif 

diperlukan untuk mengalihkan stressor selama melaksanakan tugas sehingga 

menekan timbulnya stressor baru. Kesempatan untuk pergi ke kota yang 
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diberikan, lebih baik digunakan dengan maksimal untuk mencari suasana 

baru sehingga dapat mengurangi tingkat kejenuhan. Setelah pulang bertugas, 

subjek dapat menggunakan waktu cuti untuk menyegarkan pikiran kembali dengan 

jalan-jalan bersama keluarga atau teman di tempat/suasana yang berbeda. Subjek 

dapat mengungkapkan pikiran atau perasaaan yang selama ini mengganggu 

selama maupun setelah bertugas kepada orang terdekat. Subjek juga dapat 

menciptakan pandangan positif dengan mengambil sisi positif dari penugasan 

yang telah dilakukan. 

6.02.02. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebaiknya pengumpulan data tidak hanya dilakukan secara kualitatif 

melainkan menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif 

sehingga memperkaya data yang diperlukan. Selain itu, dibutuhkan persiapan 

yang lebih matang untuk mengurangi kesalahan saat melakukan penelitian. 

6.02.03. Bagi Pihak Tentara Nasional Indonesia 

Tentara Nasional Indonesia diharapkan lebih memperhatikan kondisi 

mental dan kesejahteraan anggota selama maupun setelah masa penugasan. 

Sistem rolling dilakukan dengan memperhatikan kemampuan serta kondisi mental 

anggota dalam melaksanakan tugas agar tetap efektif. Pembinaan kepada prajurit 

setelah pulang diperlukan agar membantu mempercepat pulihnya kondisi mental 

ataupun penyesuaian diri dengan lingkungan tugas yang baru. 

 


