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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Kelekatan Orangtua Dengan Coping  Stres 

Pada Mahasiswa Yang Menyusun Skripsi 

Oleh : 

Dwi Putri Olarisa 

 

Tingkat stres yang ada dikalangan mahasiswa dapat 

bermacam-macam terlebih lagi pada mahasiswa semester 9 keatas, 

tergantung pada kemampuan masing-masing individu untuk 

melakukan coping stres. Kondisi stres membutuhkan solusi untuk 

segera ditindaklanjuti agar tidak berubah menjadi stres yang lebih 

serius. Cara yang digunakan mahasiswa saat merasa stres dalam 

mengerjakan skripsi yaitu untuk melakukan perilaku coping. 

Mengatasi stres merupakan perilaku untuk memecahkan masalah yang 

sederhana dan berperan dalam mengurangi masalah yang secara nyata 

atau tidak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi coping stres 

adalah kelekatan orangtua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kelekatan orangtua dengan coping stres pada 

mahasiswa yang menyusun skripsi.  

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2017 dengan jumlah 190 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu 

random sampling dan yang menjadi sampel sebanyak 123 mahasiswa. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala 

coping stres berjumlah 28 aitem (α=0,914), pada skala kelekatan 

orangtua berjumlah 20 aitem (α=0,946). Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pearson product moment dengan 

bantuan program JASP 0.11.0.0. Hasil penelitian ini menunjukkan 

nilai r= 0,310 dan signifikan p<0,001 yang berarti ada hubungan 

signifikan antara coping stres dengan kelekatan orangtua, hasil juga 

menunjukkan bahwa kelekatan orangtua memberi sumbangan efektif 

sebesar 9,61%, sedangkan pengaruh variabel lain di luar penelitian 

sebesar 90,3% . 

 

Kata kunci : Kelekatan Orangtua, Coping Stres, Mahasiswa 

menyusun Skripsi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ز B ب

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z س T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ

 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 

- -- - 

- 

 

I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  قِي ل… Au 

 و

- - - -  
U ََو َذِكز Ȗ ََر    يَُجو 
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3. Ta Marbutah 

 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat 

fathah, kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. 

Sedangkan ta marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im.   

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

 Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-Markaz, al-

Syamsu. 
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MOTTO 

 

َُيْسًرا ٱْلُعْسرَِّ َمعََّ فَِإن َّ ُيْسًرا ٱْلُعْسرَِّ َمعََّ ِإن َّ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

 (QS. Al-Insyirah: 5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti memiliki hambatan yang harus dilalui 

dalam hidupnya. Salah satu hambatan itu dapat terjadi pada masa 

pendidikan, lebih tepatnya pada saat di bangku kuliah. Bagi 

mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi, 

mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan masa studinya dalam 

waktu yang telah ditentukan. Tuntutan yang dirasakan oleh mahasiswa 

didapat dari berbagai pihak, pihak akademik atau universitas, 

keinginan orangtua yang ingin melihat anaknya mendapatkan gelar 

sarjana, dan dorongan dari teman maupun keinginan dari diri sendiri. 

Tahap terakhir yang harus dilalui oleh mahasiswa tingkat 

akhir pada masa kuliah adalah mereka harus menyelesaikan tugas 

akhir atau skripsi (Derry, 2006). Skripsi adalah karya ilmiah yang 

diwajibkan untuk persyaratan pendidikan akademis di perguruan 

tinggi, maksudnya skripsi merupakan suatu ketentuan yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan. Sebagai salah satu ketentuan kelulusan, bahagia ataupun 

tidak, ingin ataupun tidak masing-masing mahasiswa wajib 

menyelesaikannya (Ismiati, 2015). 

Pada dasarnya, menuntaskan pendidikan Strata 1 (S1) 

dilaksanakan pada waktu 4 tahun ataupun 8 semester. Tetapi, tidak 

semua mahasiswa  menuntaskan study nya dalam waktu 8 semester 

(Rohmah, 2017). Bersumber pada informasi dari Akademik Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2016 terdiri dari jurusan AFI berjumlah 16 mahasiswa, TPSI 

berjumlah 25 mahasiswa, PPI berjumlah 30 mahasiswa, PA/SAA 

berjumlah 8 mahasiswa, IAT berjumlah 25, Sosiologi berjumlah 78 

mahasiswa, dan Psikologi berjumlah 26. Jumlah keseluruhan 190 

mahasiswa aktif yang belum menuntaskan study nya secara tepat 

waktu. Menurut Rozaq (2014) beberapa mahasiswa semester akhir 

sedang menulis skripsi selesaikan studi di Strata 1. Menulis skripsi 
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bisa membuat stres, terutama bagi yang melewati semester 9 dan 

seterusnya. Lebih sedikit teman diangkatan yang berada 

diperkuliahan, serta desakkan untuk cepat menyelesaikan masa belajar 

bagi mahasiswa ini lebih stres di semester selanjutnya. Berbeda pada 

mahasiswa yang lulus cepat yaitu sedikit mendapatkan stresnya, 

dorongan besar untuk mengerjakan skripsi ini proses pengerjaannya, 

dan banyak teman untuk mengerjakan skripsi bersama (Zakaria, 

2017). 

Usraleli (2020) mengungkapkan jika permasalahan tersebut 

menimbulkan tekanan dalam diri mahasiswa, sehingga menimbulkan 

stres dalam menyusun skripsi, terlebih mendekati batasan waktu 

pengumpulan skripsi, serta mereka masih belum menuntaskan skripsi 

tersebut. Hal ini dapat membuat mahasiswa semakin tertekan, 

meningkatkan tingkat stres, frustasi, kurangnya motivasi diri, merasa 

rendah diri, menunda penulisan skripsi, dan mahasiswa terlambat 

menyelesaikan skripsi. Jika hal ini terjadi, akan sangat merugikan 

mahasiswa yang bersangkutan, karena skripsi adalah mata kuliah 

terakhir untuk gelar sarjana. Kemudian, usaha dan kerja yang 

dilakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia jika mahasiswa berhenti 

menyelesaikan penelitiannya. 

Jika seseorang menghadapi stres disaat menulis skripsi, dia 

mengira keadaan yang membuat stres sebagai ancaman, sehingga 

menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Apabila seseorang merasa 

keadaan yang membuatnya takut terus-menerus, akan membuat 

dirinya merasa stres (Safaria, 2009). Clonniger (Safaria, 2009) 

mengungkapkan jika stres merupakan kondisi yang membuat tegang, 

yang berhubungan dengan seseorang yang mendapatkan permasalahan 

ataupun tantangan, serta belum memiliki cara penyelesaiannya. 

Keadaan stres umumnya mencuat dengan pelan, tidak diketahui kapan 

mulainya. Bagi Lazuras (Christyanti, 2012) keadaan stres itu 

menimbulkan terdapatnya pergantian sikap pada mahasiswa. 

Contohnya, terbentuk penyusutan kemauan, marah, penyusutan 

tenaga, kebimbangan, sampai putus asa yang menyebabkan 

menghilangnya rasa tanggung jawab. Stres muncul karena terdapatnya 
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tekanan yang dia hadapi serta berakibat pada psikologis ataupun raga 

(Fadillah, 2013). 

Stres itu sendiri bisa disebut stressor. Stressor terbagi jadi dua 

yaitu stressor internal serta stressor eksternal. Stressor internal 

timbul dari dalam diri seseorang, sedangkan stressor eksternal lebih 

banyak disebabkan oleh lingkungan eksternal. Salah satu jenis 

perubahan terjadi di lingkungan terdekat, aspek budaya keluarga atau 

masyarakat (Astiko, 2013). Aspek keluarga yang menyebabkan stres 

adalah tuntutan dari keluarga terutama orangtua bahwa menyelesaikan 

studi menjadi beban yang pati bagi mahiswa selama semester akhir 

(Adlina & Amna, 2016). Orangtua yang hanya bertanya kepada anak 

didiknya tanpa memperhatikan perasaan dan kondisi anaknya akan 

menimbulkan kecemasan, stres dan frustasi. perihal ini terjadi karena 

ketidaksanggupan mahasiswa menghadapi suasana yang dihadapinya. 

Karena biasanya, keluarga amat berkaitan dengan stres mahasiswa. 

Perlakuan yang tidak pantas oleh orangtua yang membuat anak tidak 

nyaman antara orangtua dan anak (Rozaq, 2014). 

Dari berbagai pembahasan di atas tentang coping Stres hal-hal 

yang mempengaruhi coping Stres menurut apa yang dijelaskan di 

dalam Al-Qur’an manusia selayaknya untuk tidak bersedih hati, ada 

firman Allah di dalam Al-qur’an yang berhubungan dengan 

rekomendasi yakni tertulis pada Q.S. Al-Baqarah ayat 286:  

ا  ُه ن اْفًسا ِاَلا ُوْسعاها لُِّف اللّّٰ ا   ۗ  َلا ُيكا باْت َلااا ما ا اْكتاسا ا ما ها عالاي ْ باْت وا سا راب اناا َلا  ۗ  كا
ناا ۗ  تُ ؤااِخْذناا ناا ۗ  ااْو ااْخطاْأناا  ۗ  ِاْن ناِسي ْ ا َحااْلتاه ۗ  راب اناا واَلا َتاِْمْل عالاي ْ ما عالاى  ۗ  ِاْصًرا كا

ْبِلناا  ا َلا طااقاةا لاناا بِه ۗ  الاِذْينا ِمْن ق ا ْلناا ما  ۗ  وااْغِفْر لاناا ۗ  ُف عانااوااعْ  ۗ  ۗ  راب اناا واَلا َُتامِّ
ْناا  ِفرِْينا  ۗ  وااْرَحا ْوِم اْلكّٰ ىناا فااْنُصْرناا عالاى اْلقا ْولّٰ ࣖااْنتا ما  

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 

hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 
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janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang 

tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah 

Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah/ 2: 286). 

Ayat ini menjelaskan bahwa stres dan pandangan dalam hidup 

adalah seperti sempitnya hidup. Contohnya, terjadi bahwa pemberian 

Allah SWT pada manusia didasarkan pada kesanggupan manusia itu 

sendiri. Stres disebut sebagai kesulitan hidup, karena kehidupan yang 

sempit membawa dan stres yang negatif. Selain itu, manusia yang 

mengalami kejadian yang disebabkan oleh musibah tersebut. 

Tingkat stres yang berada dikalangan mahasiswa yaitu 

bermacam-macam, tergantung pada kemampuan setiap individu untuk 

melakukan coping stres. Keadaan stres membutuhkan solusi untuk 

segera ditindaklanjuti agar tidak berubah menjadi stres serius. Cara 

yang digunakan mahasiswa saat merasa stres dalam mengerjakan 

skripsi yaitu untuk melakukan perilaku coping. Mengatasi stres 

merupakan perilaku untuk memecahkan masalah sederhana dan 

berperan dalam mengurangi masalah nyata atau tidak nyata Lazarus 

dan Folkman (Pratiwi, 2014). Kelekatan orangtua merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi coping stres (Sukmawati, 2018). 

Kelekatan merupakan hubungan awal yang tercipta antara 

anak dan orangtua yang menyebabkan pada pertumbuhan hubungan 

sepanjang hidup Bowlby (Purnama & Wahyuni, 2017). Kelekatan 

orangtua sangat berguna untuk anak mendapatkan perlindungan, rasa 

aman, dan menolong anak untuk melakukan coping dalam kondisi 

yang menyebabkan stres. Untuk mengelola emosional seseorang anak 

yang baik cenderung pada kelekatan anak dengan orangtua yang 

aman. Anak yang dididik dengan pola asuh yang baik bisa membentuk 

pola komunikasi yang baik Santrock (Dewi & Valentina, 2013). 

Attachment parenting membantu anak-anak melakukan  

strategi pemecahan masalah yang baik untuk mengurangi stres. Anak 

dipaksa untuk menjaga hubungan dengan keluarga mereka, terutama 
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dengan ibu. Ibu dapat mengembangkan rasa percaya diri yang besar 

untuk menjelajahi lingkungan baru. Hubungan yang dekat dengan 

orang tua bisa mencegah kecemasan dan depresi pada anak karena 

pertumbuhan masa kanak-kanak menuju remaja (Sukmawati, 2018). 

Dengan demikian, kelekatan dengan anak yang terbentuk sejak kanak-

kanak hingga remaja akan menjadi pedoman bagi anak untuk 

melewati tahapan untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru di 

masa depan, dan mampu menemukan keadaan emosinya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian, dengan judul ―Hubungan Anatara 

Kelekatan Orangtua dengan Coping Stres pada Mahasiswa yang 

Menyusun Skripsi‖ 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam peneliti ini adalah apakah 

hubungan antara kelekatan orangtua dengan coping stres pada 

mahasiswa yang menyusun skripsi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini merupakan untuk 

mengetahui hubungan antara kelekatan orangtua dengan coping stres 

pada mahasiswa yang menyusun skripsi. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat menambahkan 

perkembangan ilmu pengetahuan psikologi yang diteliti, 

yaitu mengenai hubungan kelekatan orangtua dengan coping 

stres, khususnya mahasiswa yang menyusun skripsi.  

b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya 

tentang topik-topik psikologi Pendidikan dan psikologi 

sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pada mahasiswa dapat membantu mahasiswa yang 

mengalami stres untuk melakukan coping stres yang positif 

pada penyusunan skripsi. 

b. Pada orangtua dapat membangun kelekatan yang aman 

seperti komunikasi yang baik, membangun kepercayaan, dan 

tidak membuat anak terasingkan kepada anak yang menyusun 

skripsi. Sehingga hal ini akan menciptakan kelekatan 

orangtua dengan cara positif dan untuk meningkatkan coping 

stres.  

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

 Untuk mendukung perbedaan interprestasi dan pembahasan pada 

diatas, peneliti beusaha mencari melalui literatur yang berbeda dari 

peneliti sebelumnya yang relevan pada peneliti ini. Dan untuk 

menjauhkan dari plagiarisme pada penelitian, mengikuti pedoman 

penulisan skripsi sebenarnya memerlukan pendalaman penelitian-

penelitian sebelumnya yang relevan. Hal ini untuk dapat diverifikasi, 

penelitian, serta dukungan teoritis untuk membangun pemikian dalam 

menyusun penelitian ini. 

 Hasil mencari dari banyak penelitian sebelumnya, peneliti 

menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan 

dengan pencarian ini. Walaupun relevan untuk dibahas, pada 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 
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Berikut ini merupakan ada beberapa penelitian terdahulu yang 

ditemukan dari hasil pencarian peneliti:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, Tarma., Uswatun 

(2018) dengan judul ― Pengaruh Kelekatan Orangtua dengan 

Stress Coping pada Mahasiswa yang Menyusun Skripsi di Prodi 

Rumpun IKK, UNJ ― terhadap pengaruh kelekatan orangtua 

dengan coping stres dengan nilai signifikan 35,00% yang 

menandakan adanya pengaruh kelekatan orangtua dengan coping 

stres pada mahasiswa yang menyusun skripsi.  

Subjek penelitian ini digunakan mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi di UNJ, yang melibatkan 168 mahasiswa  untuk 

mendukung terlaksananya penelitian ini.  Tujuan dari penelitian 

ini ialah untuk mengetahui adakah pengaruh kelekatan orangtua 

terhadap coping stres pada mahasiswa yang menyusun skripsi. 

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Suri (2013) berjudul ― 

Hubungan antara Kelekatan Terhadap Orangtua dengan Koping 

Stres Siswa Kelas VII SMP Pondok Modern Selamat Kendal ― 

nilai ini menunjukkan semakin positif kelekatan pada orangtua 

maka semakin tinggi koping stres siswa, dan sebaliknya. 

Sumbangan efektif kelekatan terhadap orangtua dengan koping 

stres siswa sebesar 43,3%. Populasi penelitian ini 400 siswa kelas 

VII SMP Pondok Modern Selamat Kendal dengan sampel 

penelitian berjumlah 187 siswa.  

3. Penelitian yang dilaksanakan pada Istianah dan Desiningrum 

(2020) berjudul ― Hubungan antara Kelekatan Aman dengan Ibu 

dan Coping pada Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang ― Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa berusia 15-18 tahun SMA 

Kesatrian 2 Semarang. Populasinya yakni 710 siswa, serta sampel 

penelitian dengan total 123 siswa. Teknik pengumpulan sampel 

yang digunakan yaitu cluster random sampling. Hasil analisis data 

menerangkan bahwa terdapat keterkaitan positif antara kelekatan 

aman dengan ibu serta coping.  

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel kelekatan orangtua dan variabel 

coping stres. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

sebelumnya terletak pada subjek setiap penelitian terdahulu yang 
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relevan, selain itu perbedaan lain terdapat lokasi penelitian. Penelitian 

ini subjek yang diambil merupakan mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan 

Lampung, yang memang berbeda baik secara kultur budaya maupun 

kehidupan sehari-harinya dan juga penelitian ini dilakukan ditengah-

tengah pandemi covid-19 sedang melanda di Indonesia khususnya di 

Kota Bandar Lampung. Kajian penelitian terdahulu tersebut menjadi 

acuan penulis untuk membuat penelitian dengan judul Hubungan 

antara Kelekatan Orangtua dengan Coping Stres pada Mahasiswa 

yang Sedang Menyusun Skripsi. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang sama dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan 

variabel terikat yang sama yaitu coping stres serta variabel bebas 

yakni kelekatan orangtua.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Coping Stres 

1. Pengertian Coping Stres 

Coping stres adalah suatu cara kognitif dan perilaku untuk 

mengelola, melepaskan, dan mengurangi permasalahan internal 

dan eksternal. permasalahan ini disebabkan dalam interaksi antara 

individu pada kejadian yang dinggap menyebabkan stres Lazarus 

dan Folkman (Intani & Surjaningrum, 2012). Coping stres juga 

mengacu pada strategi yang digunakan seseorang untuk 

melakukan penyesuaian antara lingkungan sekitar Dodds (Pratitis, 

2013). 

Sarafino (2011) mendefinisikan coping stres sebagai cara 

untuk menilai rasa ketidaksesuaian antara masalah dan 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam keadaan stres. 

Sarafino juga menjelaskan bahwa cara mengatasi stres berbeda-

beda dan tidak semuanya mengarah pada pemecahan masalah. 

Menurut Lazarus, Richard dan Folkman, (1984), coping stres 

adalah strategi mengelola perilaku pada pemecahan masalah yang 

paling sederhana dan praktis, yang bertujuan untuk membebaskan 

diri dari masalah yang nyata dan tidak nyata. Coping stres dapat 

dipahami sebagai keahlian seorang untuk menangani bermacam 

kejadian yang dihadapi dalam kehidupannya. Coping stres 

menjadi sesuatu cara untuk memahami suasana terdesak, tanpa 

mencermati akibat dari desakkan tersebut (Pratitis, 2013).  

Dari definisi coping sres diatas, dapat disimpulkan bahwa 

coping stres merupakan proses pengendalian masalah dan 

kejadian dari lingkungan, mengurangi kesenjangan dan perbedaan 

anatara kebutuhan lingkungan. Suasana dan keahlian pribadi 

untuk memenuhi persyaratan tersebut. Mengatasi stres, disisi lain, 

merupakan upaya kognitif dan perilaku untuk menghadapi, 

melepaskan, dan menanggung tuntutan internal dan eksternal. 

Permasalahan disebabkan pada interaksi interpersonal dan 

kejadian yang dianggap membuat stres. 
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2. Aspek Coping Stres 

Lazarus dan Folkman (Sarafino, 2011) mengungkapkan 

bahwa coping stres mempunyai dua kegunaan, yakni problem 

focused coping dan problem emotion focused coping dalam 

mengatasi masalah, yakni: 

a.  Problem- Focused Coping (coping terpusat permasalahan). 

Problem focused coping, ini dengan tujuan untuk 

penyelesaian masalah dari kondisi yang penuh tekanan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang untuk melawan 

masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak contoh 

problem focused coping, misalnya berhenti dari pekerjaan 

yang menyebabkan stres, mencari karier lain, berusaha 

memilih bantuan medis atau psikolog serta menekuni keahlian 

baru. Orang cenderung memakai coping stres ini kala mereka 

yakin jika kondisi dapat dirubah Lazarus dan Folkman 

(Sarafino, 2011). 

Folkman dan Lazarus (Safaria, 2009) mengungkapkan 

sebagian aspek problem focused coping. Aspek- aspek 

tersebut yakni: 

1) Seeking informational support, adalah aspek yang 

berupaya untuk mendapatkan informasi dari orang lain, 

semacam dokter, psikolog, ataupun guru. 

2) Confrontative coping, adalah aspek yang melakukan 

penyelesaian permasalahan dengan nyata. 

3) Planful problem- solving, adalah aspek yang menganalisis 

setiap keadaan yang memunculkan permasalahan dan 

berupaya mencari pemecahan permasalahan dengan cara 

langsung dalam permasalahan yang dialami. 

b.  Problem emotion- focused coping, 

Emotion- focused coping, ini bertujuan untuk 

mengontrol respon emosional dibawah kondisi stres. 

Seseorang dapat mengontrol tanggapan emosional melewati 

pendekatan behavioral serta kognitif. Contohnya pendekatan 

behavioral yaitu menggunakan narkoba serta alkohol, mencari 

dukungan emosional dan sosial dari keluarga, atau 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan yakni jenis olahraga atau 
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menonton televisi dimana aktivitas dapat mengalihkan dari 

masalah. Pendekatan kognitif memahami bagaimana visi 

seseorang mengatasi kondisi stres. Dalam pendekatan ini, 

seseorang ingin mendefinisikan kembali situasi juga. Seperti 

memandang jika perihal tidak bisa menjadi meningkat kurang 

baik, membentuk perbandingan dengan orang lain yang 

perkaranya lebih berat, maupun memandang suatu hikamah 

dari permasalahan tersebut. 

Folkman dan Lazarus (Safaria, 2009) mengartikan 

sebagian aspek emotion- focused coping. Aspek- aspek ini 

yakni: 

1) Seeking social emotional supports, yakni aspek yang berupaya 

untuk mendapatkan support secara emosional dan sosial dari 

orang lain. 

2) Distancing, yakni aspek yang menghasilkan upaya kognitif 

untuk membebaskan diri dari permasalahan maupun 

membentuk suatu harapan positif. 

3) Escape avoidance, yakni aspek yang mengkhayal menimpa 

kondisi maupun melakukan aksi ataupun menjauh dari kondisi 

yang tidak membahagiakan. Pribadi berandai jika 

permasalaannya angkat kaki serta berupaya untuk tidak 

memikirkan tentang permasalahan dengan tidur maupun 

memakai alkohol berlebih. 

4) Self control, yakni aspek yang berupaya untuk mengendalikan 

perasaan diri sendiri, maupun aksi pada hubungannya untuk 

menuntaskan permasalahan. 

5) Accepting responsibility, yakni aspek yang menerima untuk 

melaksanakan permasalahan yang dihadapinya sembari 

berupaya untuk memikirkan jalan keluarnya. 

6) Positive reappraisal, yakni aspek yang berupaya membuat 

sesuatu makna positif dari kondisi tersebut, terkadang dapat 

bertingkah laku religius. 

Opini lainnya tidak hanya problem focused coping serta 

emotion focused coping bagi Carver (1989) ada macam-macam 

koping stres lainnya yang dikenal sebagai maladaptive coping. 
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a. Coping Maladaptive Mc Crae (Carver, 1989) mengganggap 

adaptasi jenis ini tidak efektif. Strategi koping ini diyakini 

telah mencegah seseorang terlibat dalam coping maladaptive. 

Beberapa aspek koping antara lain: 

1)  Focusing on and venting of emotion, adalah aspek 

mengelola distres  dengan menggunakan pendekatan 

semua keluhan semua emosi negatif yang mereka rasakan. 

Coping ini bisa berjalan dengan baik jika dibiarkan tidak 

dipakai dalam waktu yang sangat lama, karena jika terlalu 

lama akan membatasi pelaksanaan untuk beradaptasi. 

2) Behavioral disengagement, adalah suatu kondisi dimana 

seseorang mengurangi upayanya untuk mengatasi keadaan 

pikiran yang penuh tekanan, sampai pada titik dimana 

menyerah untuk mencapai tujuan karena terhalang oleh 

sumber stres. Behavioral disengagement dijelaskan 

melalui sinyal sikap yang dikenal sebagai Helplessness. 

3) Mental disengagement, yaitu upaya untuk melupakan 

sedangkan saat ini mengalami masalah dalam melakukan 

berbagai aktivitas alternatif, seperti menonton film, tidur, 

dan melamun. 

4) Alcohol drug disengagement, memang telah disarankan 

sebagai bagian dari mental disengagement, tetapi validitas 

tidak cukup untuk dimasukkan dalam aspek dari tipe 

coping mental disengagement. 

 

3. Faktor-faktor Coping Stres 

Taylor dan Stanton (2007) mengungkapkan bahwa individual 

differences mempengaruhi seseorang dalam menghadapi stressful 

yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi koping stres, yakni:  

a. Optimism (Optimis), yaitu berharap akan ada hasil yang baik 

untuk diri sendiri daripada yang buruk.  

b. Personal Control (Kontrol Personal), yaitu perasaan bahwa 

seseorang dapat mengambil keputusan dan tindakan yang 

efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan dan menghindari 

kejadian yang tidak terduga. Interpretasi positif terhadap diri 

sendiri dan self esteem yang tinggi.  
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c.  Social Support (Dukungan Sosial), yaitu persepsi atau 

pengalaman dicintai atau diperhatikan oleh orang lain dan 

perasaan dihargai maupun kelekatan oleh orang lain (orangtua, 

teman, dan lingkungan). 

Lazarus dan Folkman (1984) mengungkapkan bahwa 

strategi coping stres mengacu pada cara yang berbeda, baik 

mental dan perilaku, untuk mengontrol, mengurangi, dan 

meringankan kondisi atau kejadian stres. Oleh sebab itu 

strategi koping dapat dikatakan sebagai proses dimana individu 

berusaha untuk mengelola dan menguasai situasi stres untuk 

menghilangkan konsekuensi dari masalah yang dihadapi 

dengan mengubah persepsi dan perilaku mereka untuk 

mendapatkan rasa aman dalam diri. Pemilihan faktor-faktor 

coping stres yaitu social support (dukungan sosial) yang 

dilakukan oleh individu untuk memperbaiki hubungan 

kelekatan orangtua dalam menghadapi masalah yang 

dialaminya bisa mempengaruhi kepribadian dan tingkat stres 

seseorang . 

 

4. Coping Stres dalam Perspektif Islam 

Setiap manusia pasti memiliki masalah, berikut ini terdapat 

prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah 

dalam kehidupan. Menurut tafsir Ibnu Katsier (Rosmanah, 2013) 

dalam al-Qur’an berbunyi: 

 

ْعناا عانكا ِوْزراكا ﴿٢﴾ ضا ْدراكا ﴿١﴾ واوا ْ ناْشراْح لاكا صا   أاَلا
عا اْلُعْسِر ُيْسًرا﴿٥﴾  ْعناا لاكا ذِْكراكا ﴿٤﴾ فاِإنا ما ضا ظاْهراكا ﴿٣﴾ واراف ا  الاِذي أانقا

ّٰ رابِّكا فااْرغاب ﴿٨ ِإَلا ْب ﴿٧﴾ وا راْغتا فاانصا عا اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴿٦﴾ فاِإذاا ف ا  ِإنا ما
 

―Bukankah kami melapangkan dadamu (muhammad)?, dan 

kami telah menurunkan bebanmu darimu,yang memberatkan 

punggungmu, dan kami tinggikan sebutan nama(mu) bagimu. 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila 
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engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain, dan hanyalah kepada tuhanmulah 

engkau berharap.” (Q.S. Al-Insyiroh: 1-8)   

 

Menurut Subandi (1995), Allah mencantumkan secara tersirat 

tahap-tahap yang harus dilalui oleh seseorang untuk dapat 

menyelesaikan masalahnya yakni :  

a. Positif Thinking  

Dalam ayat 6 surat al-Insyiroh  Allah berfirman : 

‖Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudaan‖. Ayat 

ini menerangkan janji Allah dan kabar gembira bahwa selalu 

ada jalan keluar dalam semua masalah manusia, maka 

hadapilah masalah dengan hati terbuka. Hati yang terbuka 

memunculkan kemampuan untuk menilai sesuatu dari sudut 

pandang yang positif (positif thinking). Berpikir positif 

adalah setengah dari solusi masalah yang kita hadapi karena 

dengan berpikir positif otak manusia dapat berpikir jernih 

tentang solusi masalah saat ini.  

b. Positive Acting  

Ayat 7 surat al-Insyiroh Allah berfirman : ‖maka apabila 

kamu telah selesai (dari suatu urusan), kejakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain‖. Berdasarkan ayat ini, 

Allah memberikan langkah kedua dalam pemecahan masalah, 

yakni berusaha keras menyelesaikan masalah dari perilaku 

positif yang nyata, tidak mudah menyerah dalam menghadapi 

masalah apapun.  

c. Positive Hoping  

Ayat terakhir dalam surat al-Isyiroh berbunyi :‖Hanya 

kepada Tuhanmulah kamu berharap‖.  Makna dari ayat ini 

adalah setelah terbuka, mau dan mampu berusaha dengan 

optimis untuk menyelesaikan masalah, usaha terakhir yang 

tidak boleh putus asa adalah berdoa dan tawakal kepada 

Allah. Doa adalah gambaran optimisme atau harapan 

sedangkan kepercayaan adalah gambaran kesabaran serta 

anugerah. 

Langkah ini diambil dalam setiap masalah yang dihadapi, 

hidupnya akan bebas dari stres, depresi, frustasi atau gangguan 
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mental lainnya karena dia sudah terampil dalam manajemen stres. 

Namun, mencapai kedewasaan beragama yang ideal bukanlah hal 

yang mudah, karena memang merupakan proses yang 

membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan. 

 

B. Kelekatan Orangtua 

 

1. Pengertian Kelekatan Orangtua 

Menurut Mc Cartney dan Dearing (2002), kelekatan adalah 

hubungan emosional yang kuat melalui interaksi anak dengan 

orang-orang yang memiliki makna tersendiri dalam hidupnya. 

Bowlby (Armsden & Greenberg, 1987) menyatakan bahwa 

kelekatan adalah kesiapan anak yang mengacu pada keterikatan 

emosional untuk tetap dekat dengan orangtua. Menurut Armsden 

dan Greenberg (1987), kelekatan aman adalah keterikatan 

orangtua-anak yang ditunjukkan oleh kepercayaan, komunikasi, 

serta kurangnya isolasi yang meningkatkan perasaan aman pada 

anak. 

Attachment adalah ikatan pertama yang terbentuk antara 

anak dan orang tua, mempengaruhi pembentukan ikatan yang 

berlanjut sepanjang hidup Bowlby (Upton, 2012). Pengasuhan 

kelekatan memberi anak-anak rasa aman dan perlindungan, serta 

juga membantu mengatasi peristiwa-peristiwa yang membuat 

stres. Kebahagiaan seorang anak tergantung pada kualitas 

hubungan antara anak dan orang tuanya. Anak yang dibesarkan 

oleh orang tua yang merspons isyarat anak mampu membentuk 

pola komunikasi yang baik dan secara konsisten (Santrock, 2012). 

Attchmen parenting  membantu anak-anak memilih strategi 

pemecahan masalah yang baik untuk mengurangi stres. Anak-anak 

perlu memelihara ikatan dengan keluarganya, terutama dengan 

ibunya, untuk mengembangkan rasa percaya diri yang tinggi 

dalam menjelajahi lingkungan baru. Keterikatan orang tua yang 

kuat juga dapat melindungi remaja dari kecemasan dan perasaan 

depresi yang terkait dengan transisi dari masa kanak-kanak ke 

remaja (Desmita, 2012). 
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Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan diatas, 

peneliti menyimpulkan bahwa parental attachment adalah suatu 

bentuk keterikatan emosional antara orang tua serta anak yang 

bisa bertahan lama, walaupun anak tidak melihat keterikatan 

tersebut. Jika anak memiliki kelekatan yang baik dengan 

orangtuanya, maka diyakini anak tersebut akan berkembang lebih 

optimal dan memiliki perilaku yang positif. 

 

2. Aspek-aspek Kelekatan Orangtua 

Berdasarkan teori kelekatan dari Bowlby (Armsden & 

Greenberg, 1987) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada pada 

kelekatan meliputi tiga aspek, yaitu:  

a. Kepercayaan (trust)  

Ada kepercayaan pada seseorang yang orang tuanya 

menegrti, bersimpati, memahami keinginan, minat, dan 

kebutuhan anak. Tingkat kepercayaan yang tinggi atara orang 

tua dan anak bisa menciptakan hubungan yang baik dan sehat. 

Individu membangun hubungan kepercayaan melalui 

hubungan dekat yang dipertahankan dengan orang tua secara 

teratur. 

b. Komunikasi (communication)  

Seseorang mengungkapkan kesadaran bahwa 

orangtua bersedia mendengarkan dan menanggapi beberapa 

emosi mereka dan menilai intensitas keterlibatan dan 

komunikasi verbal. Komunikasi yang memuaskan akan 

membangun ikatan emosional yang kuat antara orangtua dan 

anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak 

diekspresikan melalui eksprsi perasaan, orangtua 

menimbulkan masalah yang dialami individu, dan orang tua 

membantu individu untuk saling memahami. 

c. Keterasingan (alienation)  

Ada emosi pribadi yang diekspresikan sebagai 

kemarahan, penolakan, penghindaran, dan perasaan 

kehilangan ikatan orangtua-anak. Ketika orang tua dapat 

meluangkan waktu dan dapat mengekspresikan cinta mereka 

sepenuhnya, anak-anak akan merasa aman di sekitar orang tua 

mereka. Begitu pula sebaliknya, jika individu menyadari 
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bahwa orang tuanya tidak berada didekatnya, maka individu 

tersebut akan memiliki persepsi negatif terhadap keterikatan 

yang diterimanya. Berdasarkan uraian aspek-aspek kelekatan 

terhadap orang tua. 

Berdasarkan yang diuraikan diatas, dapat disimpilkan 

bahwa keterikatan orang tua-anak dimulai sejak lahir di dunia 

sampai pada saat anak mencapai usia kehidupan berikutnya. 

Keterikatan yang aman antara orang tua dan anak-anak adalah 

ikatan yang penuh cinta dan kehangatan. Sosok keterikatan 

orang tua tidak dapat digantikan oleh citra keterikatan lainnya, 

bahkan ketika anak tumbuh diluar lingkungan rumah.   

 

3. Macam-macam Kelekatan Orangtua 

Menurut Santrock (2012) ada dua jenis gaya kelekatan:  

a. Kelekatan Aman (secure attachment)  

Gaya kelekatan ini, ibu seringkali menjadi figur keterikatan 

bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungannya. Karena 

keterikatan yang aman dengan mahasiswa sangat penting 

untuk perkembangan sosial dan kognitif. Kelekatan yang 

aman merupakan dasar yang sangat penting untuk 

perkembangan, sejak bayi, kanak-kanak, remaja, dan bahkan 

dewasa. 

b. Kelekatan Tidak Aman (insecure attachment)  

Pada kelekatan ini, anak-anak cenderung menjauh dari 

keterikatan, dan menolaknya. Keterikatan yang berbahaya 

sering terjadi pada tahap awal perkembangan dan akan 

mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Entah itu sebuah 

hubungan atau perilaku dalam perkembangan selanjutnya. 

 

 

 

C. Hubungan antara Kelekatan Orantua dengan Coping Stres 

pada Mahasiswa yang Menyusun Skripsi 

Untuk mahasiswa yang saat ini terdaftar di lembaga 

pendidikan tinggi, mereka harus dapat menyelesaikan studi dalam 
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waktu yang ditentukan. Pelajar merasakan tuntutan dari berbagai 

pihak, universitas atau akademik, keinginan orang tua untuk melihat 

anaknya mendapatkan gelar sarjana, dan dorongan dari teman dan 

keinginan dari mahasiswa sendiri. Biasanya, lama studi untuk gelar 

sarjana (S1) adalah empat tahun atau delapan semester. Namun, tidak 

jarang mahasiswa tidak menyelesaikan studinya dalam waktu yang 

tepat. Bagi mahasiswa program sarjana, skripsi merupakan salah satu 

syarat kelulusan. Rohmah (2017), mahasiswa yang menyusun skripsi 

rentan terhadap stres. Khususnya untuk mahasiswa semester akhir 

(semester 9 ke atas). Mahasiswa semester akhir lebih rentan stres 

karena banyak tekanan untuk menyelesaikan studi yang terlambat. 

Banyaknya teman ketika lulus kuliah karena tuntutan universitas dan 

orangtua membuat mahasiswa stres. 

Cara yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengatasi stres 

dalam mengerjakan skripsi, mereka terdorong untuk melakukan 

perilaku coping. Ada banyak aspek yang membantu menentukan cara 

mengontrol dan mengelola stres secara efektif, salah satunya coping 

stres. Coping stres merupakan strategi manajemen perilaku untuk 

menghadapi masalah yang sangat sederhana dan nyata dan membantu 

menghilangkan masalah nyata atau tidak nyata Lazarus dan Folkman 

(Pratiwi, 2014). Kelekatan orang tua merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi coping stres (Sukmawati, 2018).   

Menurut Santrock (2012) attachment itu sendiri memiliki 

beberapa keunggulan. Salah satunya adalah untuk perkembangan 

intelektual melibatkan pembelajaran dari mahasiswa. Salah satu 

bentuk yang dibutuhkan mahasiswa setelah lulus adalah disertasi. 

Dengan demikian, cara terbentuknya keterikatan dengan orangtua 

akan berdampak pada proses pada proses pembuatan skripsi 

seseorang. 

Berdasarkan apa yang telah ditulis oleh Santrock (2012), pada 

masa remaja dan dewasa, orang tua memiliki peran penting untuk 

memastikan bahwa anak-anak menjadi sumber kekuatan di dunia 

sosial secara umum. Karena salah satu manfaat keterikatan adalah 

disiplin yang baik dan pertumbuhan intelektual dan psikologis. 

Menyelesaikan kuliah tepat waktu merupakan bentuk disiplin bagi 
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mahasiswa, dan stres merupakan tekanan psikologis yang terjadi. Jadi, 

jika anak mengembangkan mentalitas yang baik, anak akan 

mengurangi jumlah stres yang terjadi. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa parental attachment secara tidak langsung 

mempengaruhi adaptasi stres mahasiswa. Karena dengan adanya 

hubungan orang tua dan anak yang baik akan terbentuk kelekatan 

emosional antara orang tua dan anak. Maka kelekatan yang aman 

antara orang tua dan anak akan berpengaruh pada coping stres. Maka 

demikian dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas membuat 

peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara kelekatan orangtua 

dengan coping stres pada mahasiswa yang menyusun skripsi. 

D. Kerangka Berfikir 

Berbagai masalah stres dapat dialami oleh mahasiswa di antaranya 

merupakan stres yang terjadi saat mahasiswa mempersiapkan skripsi. 

Kondisi stres tersebut dilengkapi dengan metode coping stres yaitu 

mengatasi atau menghadapi kesulitan. Keterikatan orang tua 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi coping stres. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang 

hubungan antara kelekatan orangtua dengan coping stres pada 

mahasiswa yang menyusun skripsi. 

 

 

Gambar Kerangka 2.1 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis didefinisikan sebagai salah satu jawaban sementara dari 

masalah penelitian, sampai dibuktikan dengan data yang dikumpulkan 

dari uraian pada diatas, hipotesis penelitian ini adalah: ‖Ada hubungan 

antara kelekatan orangtua dengan Coping Stres pada mahasiswa yang 

menyusun skripsi‖. 

Coping Stres (Y) Kelekatan Orangtua (X) 
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