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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Problem Focused Coping

Pada umumnya setiap individu memiliki banyak kebutuhan yang ingin

selalu dipenuhi dalam kehidupannya. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan

fisik, psikis dan sosial. Namun sayangnya, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak

selalu dapat terpenuhi. Keadaan seperti itulah yang sering kali membuat individu

merasa tertekan secara psikologis. Respon dari perasaan tertekan tersebut

dimanifestasikan manusia dalam bentuk perilaku yang bermacam-macam

tergantung sejauh mana manusia tersebut memandang masalah yang dihadapi.

Jika masalah yang dihadapinya tersebut dipandang secara negatif, maka respon

perilakunya pun akan negatif, seperti yang diperlihatkan dalam bentuk-bentuk

perilaku neurotis dan patologis. Sebaliknya, jika pemasalahan tersebut dipandang

secara positif, maka respon perilaku yang ditampilkan pun bisa dalam bentuk

penyesuaian diri yang sehat dan cara-cara mengatasi masalah yang konstruktif

(Hirmaningsih & Husni, 2008).

1. Definisi Problem Focused Coping

Lazarus dan Folkman (1984) menyebutkan bahwa coping adalah

upaya perubahan kognitif dan perilaku secara konstan untuk mengelola

tekanan eksternal dan internal yang dianggap melebihi batas kemampuan

individu. Adapun fungsi coping tersebut adalah menjelaskan perbedaan

kepercayaan antara coping secara langsung melalui tindakan dan coping yang
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meregulasi respon emosi  pada individu. Salah satu strategi coping menurut

Lazarus dan Folkman adalah problem focused coping.

Lazarus dan Folkman (1984) menyatakan bahwa problem focused

coping merupakan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah,

seperti mendefinisikan suatu masalah, menghasilkan solusi alternatif,

mempertimbangkan alternatif secara efisien, memilih alternatif dan bertindak,

strategi problem focused coping berorientasi pada penyelesaian masalah.

Sementara itu Smet (1994) mengungkapkan bahwa problem focused coping

adalah usaha individu untuk mengurangi stressor dengan mempelajari cara-cara

atau keterampilan yang baru. Individu akan cenderung mengunakan strategi ini

jika dirinya yakin akan dapat mengubah situasi.

Pada problem focused coping individu berusaha menjaga jarak antara

diri mereka dengan dengan stres melalui penyangkalan atau penghindaran

yang mana coping yang berfokus pada masalah membantu individu

menghadapi sumber stres (Nevid, Rathus & Greene, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa problem

focused coping adalah upaya yang dilakukan oleh individu dalam mengatasi

suatu masalah yang dihadapi secara langsung.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Problem Focused Coping

Startegi coping dipengaruhi oleh penilaian kognitif pada setiap

individu. Strategi coping diperlukan untuk mengatasi stres  dari eksternal

maupun dari internal. Antonovsky, 1979 (dalam Lazarus & Folkman, 1984)

menggunakan metode generalisasi untuk menggambarkan sumber
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karakteristik resisten pada individu dalam mengelola stres. Karakteristiknya

yaitu, fisik, biokimia, kognitif, emosional, sikap, interpersonal, makro sosial

budaya.

Menurut Lazarus & Folkman (1984), faktor-faktor yang

mempengaruhi problem focused coping adalah:

a. Kesehatan dan Energi (health and energy)

Kesehatan dan energi mempengaruhi berbagai macam bentuk

strategi coping pada individu dan juga stres. Apabila individu dalam

keadaan rapuh, sakit, lelah, lemah, tidak mampu melakukan coping

dengan baik.  Sehingga kesehatan fisik menjadi faktor penting dalam

menentukan strategi coping pada individu.

b. Keyakinan yang positif  (positive beliefs)

Penilaian diri secara positif dianggap sebagai sumber psikologis

yang mempengaruhi strategi coping pada individu. Setiap individu

memiliki keyakinan tertentu yang menjadi harapan dan upaya dalam

melakukan strategi coping pada kondisi apapun. Sehingga penilaian

mengenai keyakinan yang positif merupakan sumber strategi coping.

c. Kemampuan Pemecahan Masalah (problem solving skill)

Kemampuan pemecahan masalah pada individu meliputi

kemampuan mencari informasi, menganalisis situasi yang bertujuan

mengidentifikasi masalah untuk menghasilkan alternatif yang akan

digunakan pada individu, mempertimbangkan alternatif yang akan

digunakan, mempertimbangkan alternatif dengan baik agar dapat
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mengantisipasi kemungkinan yang terburuk, memilih dan menerapkan

sesuai dengan tujuan pada masing-masing individu, hal ini merupakan

faktor yang mempengaruhi strategi coping.

d. Keterampilan sosial (social skills)

Keterampilan sosial merupakan faktor yang penting dalam

strategi coping karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk

sosial, sehingga individu membutuhkan untuk bersosialisasi.

Keterampilan sosial merupakan cara untuk menyelesaikan masalah

dengan orang lain, juga dengan keterampilan sosial yang baik

memungkinkan individu tersebut menjalin hubungan yang baik dan

kerjasama dengan individu lainya, dan secara umum memberikan

kontrol perilaku kepada individu atas interaksi sosialnya dengan

individu lain.

e. Dukungan sosial (social support)

Setiap individu memiliki teman yang dekat secara emosional,

pengetahuan, dan dukungan perhatian yang merupakan faktor yang

mempengaruhi  strategi coping pada individu dalam mengatasi stres,

terapi perilaku, epidemologi sosial.

f. Sumber material (material resources)

Sumber material salah satunya adalah keuangan, keadaan

keuangan  yang baik dapat menjadi sumber strategi coping pada

individu. Secara umum masalah keuangan dapat memicu stres individu

yang mengakibatkan meningkatnya pilihan dalam strategi coping
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untuk bertindak. Salah satu manfaat material bagi individu

mempermudah individu dalam kepentingan hukum, medis, keuangan

dan lain-lain. Hal ini menyebabkan individu yang memiliki materi

dapat mengurangi resiko stres.

3. Jenis-jenis Problem Focused Coping

Menurut Parker dan Endler (dalam Elfida & Nesfvi, 2009) ada lima

jenis dalam problem focused coping, yaitu:

a. Perilaku aktif mengatasi stres (active coping), adalah suatu proses

pengambilan langkah aktif untuk mencoba memindahkan atau

menghilangkan sumber stres atau mengurangi akibatnya.

b. Perencanaan (planning), adalah suatu usaha individu untuk menghilangkan

sumber stres dengan cara memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi

sumber stres tersebut.

c. Penekanan kegiatan lain (suppression of competing), adalah usaha individu

untuk membatasi ruang gerak atau aktivitas dirinya yang tidak

berhubungan dengan masalah untuk berkonsentrasi penuh pada tantangan

maupun ancaman yang sedang dialaminya.

d. Pengendalian perilaku mengatasi stres (restrain coping), adalah latihan

mengontrol atau mengendalikan tindakan langsung sampai ada

kesempatan yang tepat untuk bertindak.

e. Mencari dukungan sosial berupa bantuan (seeking support for instrumental

reasons), adalah usaha individu untuk mencari informasi, nasehat atau

pendapat orang lain mengenai apa yang harus dilakukan.
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4. Aspek-aspek Problem Focused Coping

Aldwin dan Revenson (1987), mengemukakan tiga aspek yang

berorientasi pada problem focused coping yaitu:

a. Controlles (kehati-hatian) yaitu individu memikirkan dan

mempertimbangkan secara matang beberapa alternatif pemecahan masalah

yang mungkin dilakukan, meminta pendapat dan pandangan orang lain

tentang masalah yang dihadapinya, bersikap kehati-hatian sebelum

melakukan sesuatu.

b. Instrumental Action (tindakan instrumental), yaitu meliputi tindakan

individu yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah secara langsung

serta menyusun langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

c. Negotiation (negosiasi) yaitu usaha-usaha yang ditujukan kepada orang

lain yang terlibat atau menjadi penyebab masalah yang dihadapinya untuk

ikut serta memikirkannya atau menyelesaikan masalahnya.

Dari ketiga aspek tersebut peneliti menjadikan indikator skala yang

akan dijadikan alat ukur ketika penelitian dilaksanakan. Penjelasan dari ketiga

aspek tersebut sebagai berikut:

a. Controlles (kehati-hatian), yaitu ketika individu didalam kesehariannya

mengalami suatu permasalahan maka individu tersebut berusaha untuk

memikirkan dan mempertimbangkan secara matang beberapa alternatif

pemecahan masalah tersebut, meminta pendapat orang lain, mengevaluasi

strategi pemecahan masalah yang pernah dilakukan dan bersikap hati-hati

sebelum memutuskan sesuatu.



19

b. Instrumental Action (tindakan instrumental), yaitu ketika individu

dihadapkan pada suatu masalah maka individu tersebut berusaha

menghadapi masalah secara langsung dan menyusun rencana atau langkah-

langkah yang akan dilakukan.

c. Negotiation (negosisasi), yaitu melibatkan orang lain dalam pemecahan

masalah yang kita butuhkan. Artinya disini ada peran orang lain dalam

pemecahan masalah yang akan dilakukan terhadap masalah yang sedang

dihadapi.

Setiap permasalahan yang muncul akan mampu untuk diatasi dan

diselesaikan jika seseorang memiliki sikap yakin pada dirinya sendiri dimana

keyakinan itu sendiri berupa harapan-harapan positif yang akan membantu

seseorang untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam

pencapaian tujuan atau target seorang individu (Scheier & Carver, dalam Mastuti,

2010).

Keyakinan diri dapat mempengaruhi tingkat tanggapan penanganan

masalah yang dilakukan oleh seseorang. Keyakinan diri yang akan memberikan

harapan positif bagi seseorang akan membantu terbentuknya keyakinan dalam diri

individu tersebut untuk melakukan strategi coping yang sesuai dan dapat

dilakukan untuk menghadapi masalah yang muncul.

Scheier dan Carver (dalam Mastuti, 2010) juga menambahkan bahwa

orang yang yakin pada diri sendiri akan lebih cepat menerima realitas tantangan

yang muncul pada kehidupannya. Orang yang yakin bahwa dirinya mampu

menyelesaikan masalah yang dihadapi akan lebih menggunakan strategi coping
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aktif yang lebih terfokus untuk menangani tantangan atau masalah yang

dihadapinya. Kecenderungan seseorang untuk melakukan problem focused coping

akan lebih besar terjadi jika orang tersebut memiliki harapan positif, walaupun

terkadang tidak selalu berakhir dengan kesuksesan.

B. Kreativitas

Kreativitas adalah potensi seseorang untuk menghasilkan karya atau ide

yang bersifat orisinal. Kreativitas merupakan suatu aspek yang perlu diketahui

dan dipelajari secara mendalam, karena daya kreasi tersebut dapat membantu

seseorang dalam usaha melakukan penemuan-penemuan baru. Ditinjau dari aspek

mana pun, kebutuhan akan kreativitas sangat terasa. Sehingga tidak berlebihan

jika dikatakan bahwa saat ini kita semua terlibat dalam menghadapi berbagai

macam tantangan di dalam kehidupan kita. Potensi yang terdapat dalam diri

individu yang berupa kreativitas harus selalu dikembangkan, karena dengan

kreativitas dapat memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya.

1. Definisi Kreativitas.

Kreativitas menurut J.P. Guilford (Shaleh, 2005) adalah berfikir

divergen, yaitu aktivitas mental yang asli, murni dan baru yang berbeda dari

pola pikir sehari-hari dan menghasilkan lebih dari satu pemecahan persoalan.

Munandar (1999) menyebutkan bahwa kreativitas adalah kemempuan

yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas) dan orisinalitas

dalam berfikir serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan,

memperkaya, memperinci) suatu gagasan. Kemudian ia juga menekankan
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bahwa kreativitas sebagai adalah keseluruhan kepribadian yang merupakan

hasil interaksi dengan lingkungannya.

Demikian juga Drevdahl (dalam Ali & Asrori, 2010) mendefinisikan

bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memproduksi komposisi dan

gagasan-gagasn baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif atau sintesis

yang mungkin melibatkan pembentukan pola-pola baru dan kombinasi dari

pengalaman masa lalu yang dihubungkan dengan yang sudah ada pada situasi

sekarang. Hasil tersebut berguna, bertujuan, terarah, dan tidak hanya sekedar

fantasi. Sumber awal dari perkembangan kreativitas itu disebabkan oleh

faktor-faktor yang ada dalam lingkungan keluarga.

Menurut Torrance (1988) Jika ditinjau dari sisi prosesnya, kreativitas

merupakan proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat

dugaan tentang kekurangan masalah, menilai dan menguji dugaan atau

hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya kembali dan akhirnya

menyampaikan hasil-hasilnya. Dengan kata lain kreativitas jika ditinjau

sebagai proses lebih menyerupai langkah-langkah dalam metode ilmiah yang

meliputi seluruh proses kreatif dan ilmiah mulai dari menemukan masalah

sampai dengan menyampaikan hasil (Munandar, 1999).

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa

kreativitas adalah kemampuan individu dalam menciptakan sesuatu yang baru

atau memberikan gagasan-gagasan baru, sehingga hal tersebut dapat

diterapkan dalam proses pemecahan masalah.
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas.

Kreativitas pada awalnya dipandang sebagai faktor bawaan yang

hanya dimiliki oleh individu-individu tertentu. Namun sejalan dengan proses

perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa kreativitas tidak dapat

berkembang secara otomatis tetapi membutuhkan rangsangan dari

lingkungan. Munandar (dalam Ali, 2010) mengemukakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kreativitas adalah:

a. Usia. Dalam hal ini adalah usia remaja. Individu yang berada pada saat

usia remaja memiliki potensi yang yang lebih tinggi dalam hal

perkembangan kreativitas, karena pada masa tersebut individu sudah

mampu berfikir abstrak, logis, rasional serta mampu memecahkan

persoalan.

b. Tingkat pedidikan dan peran orang tua. Di dalam keluarga orang tua

adalah pemegang otoritas, sehingga peranannya sangat menentukan

pembentukan kreativitas anak dan lingkungan pendidikan cukup besar

pengaruhnya terhadap kemampuan berfikir anak didik untuk menghasilkan

produk kreativitas yang berasal dari pendidik.

c. Tersedianya fasilitas. Untuk menunjang kemampuan kreativitas tersebut

diperlukan ketersediaan prasarana seperti peralatan, bahan dan media.

d. Penggunaan waktu luang. Banyak hal positif yang dapat dilakukan jika

penggunaan waktu terus dimanfaatkan, karena salah satunya hal tersebut

dapat memberikan dampak yang baik bagi individu untuk terus berkreasi

dan berinovasi.
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Disamping itu, Munandar (1999) juga mengemukakan bahwa

kreativitas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor

internal yang dapat mempengaruhi kreativitas yaitu faktor psikologis dan

faktor fisiologis. Faktor psikologis diantaranya adalah kemempuan dasar

(inteligensi), bakat, minat, motivasi, kepercayaan diri dan kemempuan

emosional. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah,

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Menurut Clark (dalam Ali, 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi

kreativitas di kategorikan kedalam dua kelompok, yaitu faktor yang

mendukung dan yang menghambat. Faktor-faktor yang mendukung

perkembangan kreativitas adalah sebagai berikut:

a. Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan.

b. Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak

pertanyaan.

c. Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu.

d. Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian.

e. Situasi yang menekan inisiatif diri untuk menggali, mengamati, bertanya,

merasa, mengklasifikasikan, mencatat, menerjemahkan, memperkirakan,

mengujihasil perkiraan dan mengkomunikasikan.

f. Kedwibahasaan yang memungkinkan untuk mengmbangkan potensi

kreativitas secara lebih luas karena akan memberikan pandangan dunia

secara lebih bervariasi, lebih fleksibel dalam menghadapi masalah dan
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mampu mengekspresikan dirinya dengan cara yang berbeda dari umumnya

yang dapat muncul dari pengalaman yang dimilikinya.

g. Posisi kelahiran (berdasarkan tes kreativitas, anak sulung laki lebih kreatif

dari anak laki-laki yang lahir kemudian).

h. Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimulasi dari

lingkungan, sekolah dan motivasi diri.

3. Ciri-ciri atau Karakteristik Kreativitas.

Ciri-ciri orang yang kreatif menurut J.P. Guilford (dalam Munandar,

1999) dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Aptitude, yaitu ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kognisi atau

proses berfikir. Ciri-ciri ini memiliki tiga indikator, yaitu:

1. Kemampuan Berfikir Lancar, adalah merupakan kemampuan untuk

melahirkan banyaknya ide dan gagasan, mengemukakan banyaknya

cara untuk melakukan berbagai hal serta mencari banyak kemungkinan

alternatif jawaban dan penyelesaian masalah.

2. Kemampuan Berfikir Luwes (Fleksibilitas), merupakan kemampuan

untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi

persoalan. Hal ini bisa dilakukan dengan fleksibilitas yang spontan dan

adaptif. Fleksibilitas spontan adalah kemampuan untuk menyampaikan

berbagai macam ide tentang apa saja tanpa rasa takut salah. Sedangkan

fleksibilitas adaptif adalah kemampuan untuk menyampaikan berbagai

macam ide tentang apa saja tetapi masih memperhatikan kebenaran ide

tersebut.
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3. Orisinil Dalam Berfikir, merupakan kemampuan untuk melahirkan ide-

ide atau gagasan-gagasan dan membuat kombinasi-kombinasi yang

sifatnya baru dan unik, menggunakan cara yang tidak lazim dalam

mengungkapkan diri, dan mampu mencari berbagai kemungkinan

pemecahan masalah dengan cara-cara yang mungkin tidak terpikirkan

oleh orang lain.

b. Non-aptitude, yaitu ciri-ciri kreativitas yang berkaitan dengan sikap dan

perasaan. Ciri-ciri ini memiliki empat indikator, yaitu:

1. Kepercayaan Diri, merupakan sikap berani mempunyai pendapat

meskipun belum tentu benar, tidak takut gagal atau mendapat kritik dari

orang lain.

2. Keuletan, merupakan sikap untuk memperkaya atau mengembangkan

suatu ide, gagasan atau produk dan sikap untuk memperinci suatu

obyek.

3. Apresiasi Estetik, merupakan kemampuan untuk dapat menghargai

bimbingan dan pengarahan dalam hidup, menghargai kemampuan dan

bakat-bakat sendiri yang sedang berkembang.

4. Kemandirian, Individu kreatif akan menunjukan sikap mandiri dalam

penilaian, dan pendapat. Ciri-ciri ini memiliki persamaan dengan poin

kepercayaan terhadap gagasan sendiri, yaitu adanya sikap mandiri dan

tidak mudah terpengaruh dalam memberikan penilaian dan pendapat

agar pemikiran kreatifnya tidak mudah untuk disamakan. Sikap mandiri

dalam memberikan pertimbangan memungkinkan individu untuk
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mengaktualisasikan kemampuan berfikir orisinal dan kelancaran

gagasan (Ideational Fluency).

4. Unsur-unsur Kreativitas

Menurut Atosokhi (dalam Mahrunnisa, 2011) unsur-unsur kreativitas

itu terdiri dari:

a. Percaya diri. Rasa percaya diri timbul dari kesadaran bahwa apa yang telah

diputuskan akan dikerjakan dengan baik. Percaya diri bukan disebabkan

oleh kepandaian tetapi oleh kesadaran untuk mempelajari sesuatu yang

dikerjakan sebaik-baiknya serta percaya diri timbul dari keinginan dan

tekad.

b. Integritas. Integritas dapat dikatakan sebagai waktu seseorangyang selalu

konsekuen dan konsisten antara fikiran, perkataan dan perbuatan sehingga

menjadi orang yang dapat dipercaya. Integriatas adalah sebuah karya.

Integritas bukan saja gagasan yang baik melainkan dorongan perasaan

yang kuat untuk melakukan kerja sendiri dan integritas mendorong

seseorang untuk menemukan kebenaran.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa kreativitas individu dapat terwujud

tidak hanya dibutuhkan dari ciri kognitif saja tetapi juga didukung dengan ciri

afektif yang saling berhubungan dan mempengaruhi sama sekali dalam

mewujudkan kreativitas pada individu.
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C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka pemikiran

Teori utama yang digunakan untuk problem focused coping adalah

teori Lazarus yang menyatakan bahwa problem focused coping adalah

tindakan secara langsung untuk mengatasi masalah atau mencari informasi

yang relevan dengan solusi. Sementara untuk kreativitas menggunakan teori

J.P. Guilford yang menyatakan bahwa kreativitas adalah berfikir divergen,

yaitu aktivitas mental yang asli, murni dan baru yang berbeda dari pola pikir

sehari-hari dan menghasilkan lebih dari satu pemecahan persoalan.

Pada umumnya setiap individu memiliki dinamika interaksi psikis

dengan lingkungan sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut tidak jarang

individu menemukan berbagai macam bentuk permasalahan dan

permasalahan tersebut menuntut untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi

beban bagi individu tersebut. Namun pada kenyataanya berbagai

permasalahan yang dihadapi tersebut tidak jarang menjadi beban fikiran yang

juga dapat disertai dengan stres yang dapat memberikan dampak negatif pada

kondisi fisik dan psikis seseorang.

Begitu juga yang dialami oleh anggota sanggar kesenian dan teater,

dalam kesehariannya pun tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang

muncul, mulai dari sulitnya menentukan materi-materi pementasan, sulitnya

mengatur dan menyesuaikan jadwal untuk melakukan latihan, sulit untuk

membangkitkan kepercayaan diri, semangat dan motivasi yang terkadang

menurun pada saat pementasan serta disisi lain terbatasnya sarana alat
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penunjang dalam pementasan. Disamping itu permasalahan yang mereka

alami ini pun tidak terbatas pada lingkungan komunitas saja, pada saat

berinteraksi dengan kehidupannya sehari-haripun tidak jarang mereka juga

dapat menghadapi suatu permasalahan, seperti menumpuknya berbagai

pekerjaan baik itu pekerjaan di rumah, pekerjaan-pekerjaan kantor, tugas-

tugas kampus dan tugas-tugas sekolah sehingga ada kalanya mereka

mengalami stres saat menghadapi hal tersebut dan hal ini tentunya akan

menjadi beban, serta akan menghambat kinerja maksimal mereka didalam

komunitas kesenian.

Masalah yang dihadapi individu seperti ini seringkali menimbulkan

stres dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengurangi beban stres tersebut,

individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dan bereaksi terhadap situasi

yang penuh stres dan disini peran perilaku coping sangat dibutuhkan.

Lazarus dan Folkman (1984) menyebutkan bahwa coping adalah

upaya perubahan kognitif dan perilaku secara konstan untuk mengelola

tekanan eksternal dan internal yang dianggap melebihi batas kemampuan

individu. Salah satu strategi coping menurut Folkman dan Lazarus adalah

problem focused coping. Lazarus dan Folkman (1984) menyatakan bahwa

problem focused coping merupakan strategi yang digunakan dalam

menyelesaikan masalah, seperti mendefinisikan suatu masalah, menghasilkan

solusi alternatif, mempertimbangkan alternatif secara efisien, memilih

alternatif dan bertindak.



29

Berdasarkan konsep tersebut menurut peneliti problem focused coping

merupakan salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh setiap anggota dalam

komunitas kesenian untuk mengurangi tuntutan dan tekananan yang ada

kalanya berasal dari situasi yang penuh stres atau mengembangkan

kemampuan untuk menghadapi stres dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan yang baik dalam menghadapi masalah dari pada menghindari

masalah-masalah tersebut. Dengan kata lain diharapkan peran problem

focused coping dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi inidvidu

dapat merubah situasi yang penuh stres akan menjadi lebih baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi individu menggunakan problem

focused coping adalah adanya problem solving, yaitu kemampuan pemecahan

masalah pada individu yang meliputi kemampuan mencari informasi,

menganalisis situasi yang bertujuan mengidentifikasi masalah untuk

menghasilkan alternatif yang akan digunakan, mempertimbangkan alternatif

yang akan digunakan dengan baik agar dapat mengantisipasi kemungkinan

yang terburuk serta memilih dan menerapkan sesuai dengan tujuan pada

masing-masing individu.

Mengacu pada kemampuan problem solving tersebut salah satu aspek

yang sangat berkaitan adalah kreativitas, karena kreativitas yang ada pada

individu tersebut digunakan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang

ada ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan mencari berbagai alternatif

pemecahannya sehingga dapat tercapai penyesuaian diri secara kuat

(Munandar, 1992) dan disamping itu juga, kreativitas merupakan proses
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merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang

kekurangan masalah, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian

mengubah dan mengujinya kembali dan akhirnya menyampaikan hasil-

hasilnya (Torrance 1988).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kreativitas

yang tinggi sangat diperlukan, karena kreativitas akan memberikan kontribusi

terhadap pembentukan strategi problem focused coping ketika individu

menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka

peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut: Terdapat hubungan

antara kreativitas dengan problem focused coping pada anggota sanggar

kesenian dan teater.


