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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Coping Stress

1. Definisi Coping Stress

Coping stress menurut Lazarus dan Folkman (1984) adalah suatu

proses dimana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara

tuntutan (baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan

yang berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber daya yang mereka

gunakan dalam menghadapi situasi stressfull (dalam Smet, 1994).

Menurut Sarafino (2006) coping stress adalah proses dimana

individu melakukan usaha untuk mengatur situasi yang dipersepsikan

adanya kesenjangan antara usaha dan kemampuan yang dinilai sebagai

penyebab munculnya situasi stress.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan, coping

stress adalah upaya pengelolaan kognitif dan perilaku pada individu dalam

menanggapi atau menghadapi suatu kondisi yang menekan dan melampaui

batas kemampuan individu tersebut.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Coping Stress

Banyak hal yang mempengaruhi perilaku coping individu dalam

menghadapi masalah. Menurut Taylor (2003) dukungan dari orang-orang

sekitar individu, dapat membantu individu dalam melakukan coping yang
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tepat, dalam usaha menghadapi dan memecahkan masalahnya. Lebih

lanjut, Lazarus dan Folkman (1984) berpendapat bahwa cara individu

dalam menghadapi masalah juga dipengaruhi oleh kepribadian, tuntutan

situasi, dan peran, penilaian kognitif, kebudayaan, dan kesenangan. Taylor

(2003) mengemukakan perbedaan coping pada setiap tingkat usia individu.

Jenis kelamin juga  mempengaruhi strategi coping. Wanita  lebih

memperlihatkan reaksi secara emosional sementara pria mengutamakan

tindakannya pada pokok permasalahan (Long,  1990). Menurut Billings &

Moos (1994) Individu  yang lebih  terpelajar  dapat membuat kompleksitas

kognitif dengan tingkat yang lebih  tinggi  sehingga  mereka  membentuk

proses penilaian yang lebih realistik dan pemecahan masalah yang aktif

(dalam Ardana, Supartha, & Sugita, 2013 ).

Dari hasil penelitian dan uraian yang telah dipaparkan ada 2 (dua)

faktor yang mempengaruhi coping stress yaitu faktor internal seperti

kepribadian, kognitif, dan emosi, serta faktor eksternal seperti budaya,

tuntutan situasi, dan peran sosial.

3. Aspek Coping Stress

Lazarus dan folkman (1984) menyatakan  aspek-aspek kemampuan

coping stress diambil dari dua bagian  strategi coping,  yaitu problem

focused coping (berfokus masalah) terdiri dari coping aktif, perencanaan,

pembatasan aktivitas, penundaan, dan pencarian dukungan sosial untuk

mendapatkan bantuan,  sedangkan  emotional  focused coping (berfokus

emosi) terdiri dari pencarian dukungan sosial untuk alasan-alasan yang
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emosional, penginterpretasian kembali secara positif, penerimaan,

pengingkaran, dan pengalihan ke agama (dalam Smet, 1994).

Dalam penelitian Kausar (2010) terdapat empat jenis strategi

coping, pertama, coping praktis aktif  yaitu coping berorientasi  tugas

dan menekankan  pada  respon  proaktif terhadap  stres, kedua, aktif-

distractive coping skala  yaitu  strategi coping seperti; semakin larut

dalam olahraga, kegiatan rekreasi dan  mengalihkan  diri  dari  tugas

tersebut, ketiga, coping menghindar yaitu merupakan perilaku penarikan

dan pengalihan sumber daya pribadi terhadap jalur  yang  berbeda,

keempat, coping keagamaan, mendapatkan diri terlibat dalam kegiatan

keagamaan dan ritual ( dalam Ardana, Supartha, & Sugita, 2013 ).

Menurut Rutter (1983) tidak ada satu pun metode yang dapat

digunakan untuk semua situasi stress. Tidak ada strategi coping yang

paling berhasil. Strategi coping yang paling efektif adalah strategi yang

paling sesuai dengan jenis stress dan situasi. Menurut Taylor (1991)

keberhasilan dari coping lebih tergantung dari penggabungan strategi

coping yang sesuai dengan ciri masing-masing kejadian yang penuh stress,

dari pada mencoba menemukan satu strategi coping ynag paling berhasil

(dalam Smet, 1994).

Lazarus & Folkman (1986) mengidentifikasi strategi problem-

focused maupun emotion-focused dalam beberapa bentuk coping yaitu:

a. Planful problem solving yaitu usaha untuk mengubah situasi, dan

menggunakan usaha untuk memecahkan masalah.
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b. Confrontive coping yaitu menggunakan usaha agresif untuk mengubah

situasi, mencari penyebabnya dan mengalami risiko.

c. Seeking social support yaitu menggunakan usaha untuk mencari

sumber dukungan informasi, dukungan sosial dan dukungan

emosional.

d. Accepting responsibility yaitu mengakui adanya peran diri sendiri

dalam masalah.

e. Distancing yaitu menggunakan usaha untuk melepaskan dirinya,

perhatian lebih kepada hal yang dapat meciptakan suatu pandang

positif.

f. Escape-avoidance yaitu melakukan tingkah laku untuk lepas atau

menghindari.

g. Self-control yaitu menggunakan usaha untuk mengatur tindakan dan

perasaan diri sendiri.

h. Positive reappraisal yaitu menggunakan usaha untuk menciptakan

hal-hal positif dengan memusatkan pada diri sendiri dan juga

menyangkut religiusitas.

Berbagai jenis coping ini dijadikan acuan dalam pembuatan skala

Ways Of Coping yang dikembangkan oleh Lazarus (1985).

4. Pentingnya Coping Stress

Coping stress menjadi salah satu mekanisme pertahanan dalam diri

individu saat menghadapi masalah. Mekanisme coping terbentuk melalui

proses belajar dan mengingat, yang dimulai sejak awal timbulnya stress
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dan saat mulai disadari dampak stress tersebut. Kemampuan belajar ini

tergantung pada kondisi eksternal dan internal. Hal ini juga diperkuat

dengan pernyataan Lazarus (1996) yang menyebutkan bahwa coping stress

merupakan upaya kognitif dan tingkah laku untuk mengelola tuntutan

internal dan eksternal yang khusus dan konflik diantaranya yang dinilai

individu sebagai beban dan melampaui batas kemampuan individu

tersebut.

Artinya ada faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti

emosi, kepribadian, dan kesehatan serta faktor yang berasal dari luar diri

individu seperti lingkungan, budaya, dan peran sosial dalam

mempengaruhi coping stress. Sehingga efektivitas coping stress memiliki

kedudukan sangat penting dalam mengatasi faktor ketahanan tubuh dan

daya penolakan tubuh terhadap gangguan atau tekanan baik itu secara fisik

maupun psikis. Pentingnya coping stress juga terlihat dari hasil penelitian

yang dilakukan oleh Meichenbaum(1996). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa SIT sebagai salah satu bentuk coping mampu

membantu individu untuk mengubah kondisi eksternal dan  bekerja

dengan orang lain secara signifikan dalam mengubah stress.

Jika individu tidak mampu menentukan coping stress yang tepat

saat menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh seorang guru  TK,

maka akan muncul tindakan yang tidak wajar saat berinteraksi dengan

murid seperti tindakan kekerasan. Oleh karena itu coping stress sangat

dibutuhkan dalam menghadapi masalah.
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B. Stress Inoculation Training

1. Definisi

Stress Inoculation Training (SIT) adalah metode pelatihan

psikoterapi yang dimaksudkan untuk membantu individu mempersiapkan

diri terlebih dahulu dalam menangani peristiwa stress. SIT ini

dikembangkan oleh Donald Meichenbaum pada tahun 1977. Tujuan SIT

adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan coping

yang berhubungan dengan manajemen stress. SIT muncul sebagai upaya

untuk mengintegrasikan penelitian tentang peranan faktor kognitif dan

afektif dalam menghadapi permasalahan dengan teknologi baru

menggunakan modifikasi perilaku dan kognitif (Meichenbaum, 1977).

SIT telah digunakan secara medis untuk membantu individu mengatasi

stress.

SIT juga didefinisikan sebagai bentuk segi fleksibel individual

yang disesuaikan dengan terapi kognitif dan perilaku. Dalam rangka

meningkatkan dan mengatasi masalah individu serta memberdayakan

individu dalam menggunakan keterampilan coping yang sudah ada. SIT

secara konseptual mirip dengan metode pencegahan akan kekambuhan

yang digunakan dalam terapi kecanduan. Pada SIT, individu di didik

tentang situasi stress dan sifat umum dari stress. Pada akhir pemberian

SIT, individu harus mampu mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi,

dan memiliki rencana yang dapat dikerjakan secara  praktis, serta individu

dalam menghindari masalah yang dihadapinya.
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2. Tahap-tahap SIT

Di dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Donald Meichenbaum,

Ph.D (1996) disimpulkan bahwa SIT memiliki tiga fase, yaitu pada tahap

konseptualisasi awal, terapis mendidik pasien tentang sifat umum dari

stress dan menjelaskan konsep-konsep penting seperti penilaian dan

distorsi kognitif yang memainkan peran dalam membentuk reaksi stress.

Persepsi invidu sering secara tidak sengaja membuat stress mereka

semakin buruk melalui kebiasaan coping yang tidak tepat. Akhirnya,

terapis bekerja untuk mengembangkan pemahaman yang jelas tentang sifat

dari stress yang dihadapi individu.

Bagian penting yang perlu dikomunikasikan dalam tahap

konseptualisasi awal SIT adalah persepsi tentang stress yang merupakan

peluang kreatif dan teka-teki yang harus dipecahkan, dan bukan sebagai

hambatan. Individu dibantu untuk membedakan antara aspek stress dan

reaksi stress sehingga individu dapat menentukan coping stress yang tepat.

Pada tahap ini hubungan kolaborasi antara individu dengan narasumber

juga dibangun dengan baik sehingga muncul proses pembelajaran timbal

balik dan saling bertukar informasi.

Tahap kedua SIT berfokus pada keterampilan dan latihan untuk

menentukan strategi coping dalam situasi tertentu. Keterampilan yang

diajarkan pada individu disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik

individu agar pelaksanaan menjadi lebih efektif. Keterampilan yang dapat

diberikan antara lain regulasi emosi, relaksasi, penilaian kognitif,
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pemecahan masalah, komunikasi dan keterampilan sosialisasi yang dapat

dipilih dan hasil ini diberikan berdasarkan kebutuhan individu

Di tahap terakhir menitikberatkan pada aplikasi dan tindak lanjut.

Narasumber memberikan individu kesempatan untuk berlatih

menggunakan keterampilan coping. Pasien akan didorong untuk

menggunakan berbagai metode simulasi untuk membantu meningkatkan

keterampilan coping termasuk latihan visualisasi, role play (bermain

peran), dalam situasi tertekan seperti stress, dan praktek berilaku berulang-

ulang secara sederhana untuk mengatasi rutinitas sampai mereka menjadi

lebih paham dalam mengatasi stress dengan cara yang tepat.

3. Aplikasi SIT

SIT telah dilakukan pada individu, pasangan, dan kelompok-

kelompok (baik kecil dan besar). Panjang intervensi dimulai dari 20 menit

sampai 40 menit per sesi dalam seminggu atau per-dua mingguan. Namun

umumnya SIT terdiri dari 8 sampai 15 sesi, ditambah penguat dan sesi

tindak lanjut yang dilakukan selama periode 3 – 12 bulan (Meichenbaum,

1996).

C. Guru

1. Definisi

Guru menurut UU no. 14 tahun 2005 adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
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usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah (dalam Kunandar, 2009).

2. Guru Profesional

Menurut Kunandar (2009) guru  yang profesional adalah orang

yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang

kaya dibidangnya. Surya (2005) mengatakan bahwa guru  yang profesional

akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai

dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga

ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh

pengabdiannya (dalam Kunandar, 2009).

Pemerintah melalui Presiden sudah mencanangkan guru  sebagai

profesi pada tanggal 2 Desember 2004. guru  sebagai profesi

dikembangkan melalui sistem pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem

manajemen, sistem remunerasi, dan sistem pendukung profesi guru .

Dengan pengembangan guru  sebagai profesi guru  diharapkan mampu

membentuk, membangun, dan mengelola guru  yang memiliki harkat dan

martabat yang tinggi di tengah masyarakat, selanjutnya dapat

meningkatkan kehidupan guru  yang sejahtera dan meningkatkan mutu

pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang

kompeten terstandar dalam rangka pencapaian visi dan misi dan tujuan

pendidikan nasional pada masa mendatang.
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Selain itu juga diharapkan akan mendorong terwujudnya guru

yang cerdas, berbudaya, bermartabat, sejahtera, canggih, elok, unggul, dan

profesional. guru  masa depan diharapkan semakin konsisten dalam

mengedepankan nilai-nilai budaya mutu, keterbukaan, demokratis, dan

menjunjung akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-

hari (Kunandar 2009).

3. Kompetensi Guru

Kompetensi guru menurut UU RI no.14 tahun 2005 pada pasal 10

ayat I adalah meliputi kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Standar kompetensi guru  menurut Direktorat Tenaga

Kependidikan Depdiknas (2003) meliputi empat komponen yaitu

pengelolaan pembelajaran, pengembangan potensi,  penguasaan akademik

dan terakhir sikap kepribadian.

Semua komponen tersebut dapat dicapai jika seorang guru

mampu menyusun rancangan program pembelajaran, melaksanakan

interaksi belajar dan mengajar yang aktif, melakukan penilaian dan tindak

lanjut atas prestasi peserta didik, mengembangkan profesi dengan

menambah wawasan pendidikan dan terakhir menguasai bahan kajian

akademik (dalam, Kunandar 2009).
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C.Kekhasan Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah guru TK yang berdomisili di

Pekanbaru. Walaupun dianggap sebagai profesi yang biasa di Indonesia ternyata

profesi ini penuh dengan tekanan yang mengakibatkan guru  mengalami stress.

Pekerjaan ini ternyata membuat 48 persen diantaranya mengalami stress sedang

dan 30 persen mengalami stress kerja serius dan amat serius (dalam  Ingarianti,

2009).

Izzah dan Samad (2010) menjelakan bahwa dalam  lingkungan sekolah,

stressor utama guru  adalah kenakalan murid. Artinya inti dari kondisi stress

yang dialami guru terjadi adalah karena kenakalan murid disekolah yang sulit

diatur dan dinasehati. Perilaku murid yang sulit diatur membuat guru yang

mengajar ditingkat pendidikan awal itu lebih stress dibandingakan dengan guru

sekolah lanjut. Hal ini diperkuat dengan hasil sebuah penelitian yang

menyebutkan bahwa pada umumnya stress kerja dinilai lebih signifikan oleh guru

SD dibandingkan dengan guru  SLTP dan guru  SMU (Ekawarna, Sofyan, 2010).

Kekhasan subjek dalam penelitian ini adalah guru yang berdomisili di Pekanbaru.

Subjek khususnya adalah Guru TK yang memiliki coping stress yang rendah.

Coping stress akan diukur melalui skala Ways Of Coping yang dikembangkan

oleh Lazarus (1985).

D. Kerangka berfikir

Guru TK sebagai sebuah profesi di Indonesia memiliki berbagai tugas dan

peran dalam menjalankan tanggung jawabnya. Diantaranya tugas utama guru  TK
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adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur

pendidikan formal. Guru  TK walaupun dianggap sebagai profesi yang biasa di

Indonesia ternyata profesi ini penuh dengan tekanan yang mengakibatkan guru

TK mengalami stress.

Menurut Sipon (2001) Guru TK yang mengalami kondisi stress ini akan

bertidak secara tidak wajar terutama kepada murid yang tidak melaksanakan tugas

dengan baik atau murid yang bertingkah laku tidak baik. Hal ini terlihat dengan

maraknya fenomena kekerasan pada murid Taman Kanak-Kanak (TK) baik di

dalam maupun di luar Negeri. Mulai dengan kasus kekerasan yang terjadi di

Pekanbaru tepatnya di SDN 001 Rintis di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Kemudian

tindakan kekerasan seksual terhadap murid TK Jakarta International School (JIS)

awal 2014 silam. Selanjutnya kasus serupa juga terjadi di China dan Amerika.

Namun seorang guru  di Amerika tersebut bersikap tidak wajar bukan pada

muridnya namun pada diri sendiri. Guru ini nekat membakar diri di taman

bermain sekolah pada malam hari. Hal ini berakar dari kondisi stress yang dialami

olehnya. Hal ini terungkat dari pernyataannya selama ini yaitu Teaching is a

stressful job. Artinya menjalani profesi sebagai seorang guru  yang bertugas

mengajar dan mendidik ini penuh dengan tekanan yang berdampak pada kondisi

psikis yaitu stress.

Banyaknya fenomena yang muncul akibat guru  yang mengalami stress

menunjukkan buruknya coing stress pada guru  TK. Supaya dapat menekan

jumlah kekerasan pada anak di dunia pendidikan maka guru  TK harus mampu
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mampu menentukan coping stress yang tepat. Coping stress menurut Lazarus dan

Folkman (1984) adalah suatu proses dimana individu mencoba untuk mengelola

jarak yang ada antara tuntutan (baik itu tuntutan yang berasal dari individu

maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber daya yang

mereka gunakan dalam menghadapi situasi stressfull seperti kondisi di TK (dalam

Smet, 1994).

Lazarus dan Folkman (1984) menjelaskan coping stress yang tepat dapat

dilakukan melalui dua strategi coping yaitu, pertama problem focused  coping

(berfokus masalah) terdiri dari coping aktif, perencanaan, pembatasan aktivitas,

penundaan, dan pencarian dukungan sosial untuk mendapatkan bantuan. Kedua

emotional  focused   coping (berfokus emosi) terdiri dari pencarian dukungan

sosial untuk alasan-alasan yang emosional, penginterpretasian kembali secara

positif, penerimaan, pengingkaran, dan pengalihan ke agama. Artinya jika guru

TK mampu menentukan coping dengan tepat melalui problem focused  coping

(berfokus masalah), tentunya akan melakukan pembatasan aktivitas seperti dalam

jumlah kelas yang dikelola, melakukan penundaan waktu pembelajaran jika dalam

kondisi yang tidak baik seperti ada masalah yang mengakibatkan ketidakstabilan

emosi. Selanjutnya melakukan perencanaan dalam meningkatkan semangat kerja

dan dan efisiensi dalam pembelajaran.

Jika guru  TK mampu menentukan coping yang tepat melalui strategi

emotional  focused   coping (berfokus emosi), tentunya akan mengubah pola fikir

menjadi lebih positif dan tidak mudah tersinggung serta marah sehingga tidak

muncul kondisi stress. Dan jika di lihat dengan kondisi dilapangan hal ini sangat
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jelas menunjukkan buruknya coping stress guru TK dalam mengatasi

masalahnya. Buruknya coping stress pada guru  TK akan membuat prevalensi

kasus kekerasan terus meningkat khususnya di Indonesia. Oleh karena itu stress

Inoculation Training (SIT) digunakan penulis untuk memperbaiki coping stress

yang buruk pada guru  TK, sehingga guru  TK dapat menentukan coping stress

yang tepat dalam mengatasi masalahnya. Hal ini sekaligus dapat menekan jumlah

kekerasan di dunia pendidikan khususnya di Indonesia.

SIT merupakan sebuah pelatihan dengan modifikasi perilaku dan  kognitif

yang mampu mengintegrasikan peranan faktor kognitif dan afektif dalam

mengatasi stress. SIT dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap konseptualisasi,

konsolidasi dan aplikasi (Meichenbaum, 1977).Mengatasi stress dengan

melakukan coping stress pada dasarnya merupakan upaya kognitif dan tingkah

laku untuk mengelola tuntutan/ tekanan internal dan eksternal. Namun dengan

modifikasi perilaku dan afektif melalui cara yang baru ini dapat membantu

individu menentukan coping stress yang tepat dalam menyelesaikan masalah

salah satunya masalah yang di hadapi oleh guru TK.Secara sederhana dapat

dilihat melalui bagan dibawah ini.

E. Hipotesis

Stress inoculation training memiliki pengaruh dalam meningkatkan

coping stress pada guru  TK.


