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ABSTRAK 

Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual dan Keterampilan Sosial Dengan 

Strategi Koping Pada Mahasiswa Belajar Daring 

Oleh : 

Shella Diana 

 Pada mahasiswa belajar daring mengalami stress karena harus 

beradaptasi dengan belajar pakai digital dan juga banyaknya tugas yang 

diberikan dengan waktunya yang terbatas membuat mahasiswa mengalami stres. 

Strategi Koping adalah bagaimana individu merespon terhadap masalah yang 

dihadapinya dan mencoba untuk mengatur stessfull yang terjadi pada dirinya. 

Kecerdasan spiritual dan Keterampilan sosial diduga faktor yang mempengaruhi 

strategi koping. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah hubungan 

kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial dengan strategi koping pada 

mahasiswa belajar daring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial dengan strategi koping. 

 Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa Psikologi 

Islam angkatan 2020 dengan jumlah 218 mahasiswa. Peneliti menggunakan 

teknik sampel yaitu  cluster random sampling dan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 105 mahasiswa kelas A, E, dan F. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan skala strategi koping 21 aitem (α=0,502), 

skala kecerdasan spiritual terdiri dari 21 aitem (α=0,663), skala keterampilan 

sosial terdiri dari 39 aitem (α=0,629). Teknik annalisi data pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda. 

 Hasil pada penelitian ini yaitu pertama ada hubungan antara kecerdasan 

spiritual dan keterampilan sosial dengan stategi koping pada mahasiswa belajar 

daring dengan nilai Rx₁ .₂ -y = 0,439 nilai signifikansi p = 0,000 (p < 0,01). 

Kedua ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan strategi koping, nilai 

(Rx₁ y = 0,624 dengan nilai signifikan = 0,007 (p < 0,01). Ketiga, ada hubungan 

antara keterampilan sosial dengan strategi koping dengan nilai Rx₂ -y = 0,431 

dengan nilai signifikan 0,000 (p < 0,01). Mendapatkan nilai sumbangan efektif 

19.3%. Sumbangan efektif pada variabel kecerdasan spiritual sebanyak 2,5%, 

sedangkan variabel keterampilan sosial memberikan sumbangan efektif terhadap 

variabel strategi koping sebesar 16,3%. Maka dapat diartikan bahwa variabel 

keterampilan sosial lebih besar pengaruhnya daripada variabel kecerdasan 

spiritual. 

 

Kata kunci : Strategi Koping, Kecerdasan Spiritual, Keterampilan Sosial 
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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 Ar
ab 

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

(Ap

ostr

of, 

tetap

i 

tidak 

dilamb

angkan 

apabila 

terletak 

di 
awal 
kata) 

  Q ق Sh ص H ح

 ع
      

K خ

h 

  K ك Dh ض

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal 
Pendek 

Contoh Vokal 
Panjang 

Conto
h 

Vokal 
Rangkap 

_ 

- - - 

- - 

A   َا لَ    َ  دج Ȃ   َي رَ   اس 
… 

Ai 

- -- - 

- 
I   َي لَ    ذَ   س Ȋ   َو لَ    ي  ق… Au 

 و
- - - 
- - 

U  و زَ   كَ   ذ Ȗ   َجَ    ي  

 رَ   و
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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 

  ب ق ْوٍم 
اد  ّللٰاه آ ا ر  ا ذ  ْمْۗ و  ه  ا ب ا ْنف س  ْوا م  يِّز  ى ي غ 

تٰه ا ب ق ْوٍم ح  يِّز  م    َل  ي غ 
الٍ ا نَّ ّللٰاه ْن وَّ ْون ٖه م  ْن د  ا ل ه ْم مِّ م  دَّ ل ٗه ۚو  ز  ًءا ف َل  م 

ْوْۤ س   

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia. 

(QS. Ar-Ra’d : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa ini manusia sedang dihebohkan dengan adanya virus yaitu 

Covid-19 dan menjadi pandemi covid-19, hampir setiap negara mengalami 

pandemi ini. Di Indonesia sendiri kasus covid-19 sedang mengalami 

kelonjokan kasus banyak yang terkena virus covid-19 ini. Oleh karena itu 

pemerintah mengimbau agar masyarakat melakukan psychal distancing, oleh 

karena itu semua kegiatan harus dilakukan di dalam rumah termasuk untuk 

bekerja, dan sekolah. Sumartiningtyas (Kompas.com) 

Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962.MPK.A/HK/2020 menyatakan 

bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di kampus 

dilakukan dengan metode daring atau online yaitu upaya untuk memutus rantai 

penyebaran virus Covid-19. Namun upaya tersebut dianggap tidak maksimal 

dan menunjukkan ketidaksiapan di kalangan pendidik untuk beradaptasi dengan 

digital (Charismiadji, 2020). 

Kebijakan pembelajaran daring menuntut pendidik dan pembelajar untuk 

cepat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang menggunakan media 

digital. Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran menggunakan jaringan 

internet atau sirkuit elektronik lainnya sebagai metode penyampaian konten 

pembelajaran, interaksi, dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk 

layanan pembelajaran lainnya (Mustofa dalam Lubis, 2021). Penelitain yang 

dilakukan oleh Affani (2021) memperoleh hasil berjumlah 77.3% mengalami 

stress akademik yang sedang, menunjukkan bahwa mahasiswa menilai bahwa 

adanya tuntutan akademik yang cukup tinggi terhadap dirinya dalam 

pembelajaran daring selama pandemic covid-19 sehingga mahasiswa 

mengalami stress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2020) menunjukkan bahwa ada 

beberapa faktor penghambat diantaranya tugas yang terlalu banyak sementara 

waktu yang disediakan sedikit, intruksi tugas yang kurang jelas, ketersediaan 

kuota internet, lingkungan belajar yang kurang kondusif, sehingga membuat 

mahasiswa susah untuk berkonsentrasi dan menimbulkan stress. 

Kondisi stress yang dialami oleh individu beragam, menurut Feeder (Reich, 

2010) mengungkapkan bahwa setiap individu sangat rentan untuk mengalami 

peristiwa traumatis di dalam hidupnya, selain itu juga ada yang menanggung 

beban stres sepanjang hidupnya. Stres yang dialami oleh mahasiswa dapat 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Mahasiswa dapat mengurangi 

dampak dari stress yang dialami selama perkuliahan daring dengan memiliki 

strategi koping yang efektif (Hanifah, 2020). Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung angkatan 2020 

yang berjumlah 5 orang mengikuti pembelajaran daring mereka mengalami 
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stress karena banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen yang tidak mengenal 

waktu, pemberian tugas yang kurang jelas, ketersediaan kuota internet, dan 

lingkungan belajar yang kurang mendukung. Mereka mengalami stress dan 

harus dilakukannya strategi coping agar mereka dapat mengalihkan stress 

tersebut.  

 Peralihan tekanan atau strategi koping setiap mahasiswa berbeda-beda. 

Menurut Taylor (2006) strategi koping didefenisikan sebagai pikiran dan 

perilaku yang digunakan untuk mengatur tuntutan internal maupun eksternal 

dari situasi yang menekan. Lazarus dan Folkman (1984) membagi strategi 

koping menjadi dua kelompok besar yaitu terfokus pada masalah (problem-

focused coping) dan terfokus pada emosi (emotion focused coping). Aspek-

aspek dalam problem focused coping adalah confrontative coping, seeking 

social support, dan planful problem solving. Sedangkan aspek dalam emotion 

focused coping yaitu self-control, distancing, positive reappraisal, accepting 

responsibility, dan escape/avoidance.  

Lazarus dan Folkman (1984) menjelaskan bahwa faktor-faktor  strategi 

koping dalam penelitiannya adalah kesehatan fisik, keyakinan atau konsep diri, 

keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial dan 

materi dukungan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2015) menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara Kecerdasa Spiritual dengan 

perilaku koping. Koping yang tepat akan menghasilkan termasuk adaptasi 

dalam proses pembelajaran strategi koping seseorang tergantung pada 

kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual (Kelliat, 1999). Penelitan 

sebelumnya juga dilakukan oleh Aswandi (2017) mengatakan bahwa adanya 

hubungan antara kecerdasan spiritual dengan tingkat stress pada mahasiswa 

keperawatan. Disebutkan bahwa dalam mencegahnya depresi yaitu dengan 

mengembangkan kehidupan spiritual, karena dalam keadaan stress manusia 

akan mencari makna hidup melalui kecerdasan spiritual. 

Menurut Dahlan (2019) Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan untuk 

menghadapi makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku 

dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan 

spiritual melibatkan kemampuan menghidupkan kebenaran yang paling dalam, 

yaitu: mewujudkan hal yang terbaik, utuh, bernilai, memiliki visi, serta cinta. 

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau 

jalan seseorang lebih bermana dibandingkan dengan yang lain. Sukidi (2002) 

kecerdasan spiritual yaitu melibatkan kemampuan untuk menghidupkan 

kebenaran yang paling dalam, yaitu mewujudkan hal yang terbaik, utuh, 

bernilai, memiliki visi serta cinta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa (2016) dengan judul Hubungan 

Kecerdasan Spiritual dengan Strategi Koping dalam Mengikuti Pelajaran Pada 

Siswa Kelas VIII SMP Institut Indonesia Yogyakarta menunjukkan hasil 
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diperolehnya hasil p-value = 0,002 dan tingkat keeratan 0,470 yang memiliki 

arti adanya hubungan antara kecerdasan spiritual dengan strategi coping pada 

siswa kelas VIII DMP Institut Indonesia dan hubungannya termasuk kedalam 

kategori sedang. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ruzaina (2017) dengan judul 

penelitian Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Coping Stress Pada Siswa 

Kelas VIII Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta memperoleh 

hasil terdapat pengaruh positif kecerdasan spiritual terhadap coping stress 

dalam bentuk problem focused coping dan emotional focused coping pada 

siswa kelas VIII Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan spiritual pada siswa maka 

semakin tinggi pula coping stress pada siswa tersebut. 

Individu yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi mereka tidak 

hanya memecahkan persoalan hidupnya tidak hanya secara rasional atau 

emosional saja. Ia menghubungkannya dengan makna kehidupan secara 

spiritual yaitu melakukan hubungan dengan pengatur kehidupan, sehingga 

dalam setiap persoalan yang dihadapinya individu mampu menyelesaikan 

dengan sabar dan berusaha memohon petunjuk dari Tuhan. Penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh Umamit (2016) menunjukkan hasil bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan spiritual dengan stress kerja pada 

perawat, hasil menunjukkan semakin tinggi kecerdasan spiritual maka semakin 

rendah stress kerjanya. Dalam situasi sulit apabila ia terampil dalam situasi 

tersebut maka disebut juga dengan keterampilan sosial.  

Keterampilan sosial dapat memudahkan seseorang dalam memulai dan 

mempertahankan sebuah interaksi sosial dan menciptakan sebuah hubungan 

sosial yang positif dengan orang lain. Salkind (2006) mengatakan bahwa 

keterampilan sosial merupakan salah satu aspek dari kecerdasan emosi yang 

dibutuhkan untuk berinteraksi sosial dalam rangka mengadopsi nilai moral dari 

budaya dan masyarakat. Dalam keterampilan sosial di dalamnya termasuk 

mengasah interaksi dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan teman 

sebaya.  Keterampilan sosial menurut Riggio (1989) yaitu kemampuan individu 

dalam berinteraksi dengan orang lain dengan cara melakukan  pengiriman, 

penginterpretasian, dan dalam mengatur komunikasi verbal dan nonverbal di 

dalam situasi sosial.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ghofiniyah (2017) menunjukkan 

bahwa hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh faktor kematangan emosi dan 

keterampilan sosial. selain itu penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2017) 

adanya pengaruh keterampilan sosial terhadap mekanisme koping pada remaja. 

Menurut Thalib (2010) kegagalan seseorang dalam menguasai keterampilan-

keterampilan sosial dapat menyebabkan dia sulit menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitarnya, sehingga bisa menyebabkan rasa rendah diri, tidak 
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senang bergaul, dikucilkan dari pergaulannya, suka menyendiri cenderung 

berperilaku normative seperti perilaku antisosial. keterampilan sosial akan 

mempermudah individu untuk melakukan penyesuaian diri baik lingkungan 

sosial maupun di lingkungan rumah. 

Levina (2017) Seseorang yang memiliki keterampilan sosial yang baik 

cenderung akan lebih siap dan matang dalam menghadapi segala masalah 

didalam hidupnya, sehingga ia akan menggunakan cara-cara yang positif untuk 

menyelesaikan permasalahannya. Begitu juga dengan mahasiswa yang 

memiliki keterampilan sosial yang baik, mereka cenderung memiliki hubungan 

yang baik dengan keluarga, teman, dan juga dosen. Maka hal ini mempermudah 

mahasiswa apabila mendapatkan masalah, ia akan ada banyak orang yang 

bersedia membantunya. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui ada atau 

tidak adanya hubungan Kecerdasan Spiritual dan Keterampilan Sosial dengan 

Strategi Koping Pada Mahasiswa Belajar Daring. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka diformulasikan rumusan masalah yaitu: 

Adakah hubungan kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial dengan strategi 

koping pada mahasiswa belajar daring? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Ada hubungan kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial dengan strategi 

koping pada mahasiswa belajar daring 

2. Ada hubungan kecerdasan spiritual dengan strategi koping pada mahasiswa 

belajar daring 

3. Ada hubungan keterampilan sosial dengan strategi koping pada mahasiswa 

belajar daring 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menyumbang pengetahuan pada ilmu Psikologi khususnya 

Psikologi terkait hubungan kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial 

dengan strategi koping pada mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengetahui strategi coping mana yang digunakan pada mahasiswa yang 

melakukan daring, dan lebih luasnya lagi hasil penelitian ini dapat 

menumbuhkan kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial yang baik agar 

mendapatkan strategi koping yang sesuai dan dapat memecahkan masalah. 
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E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Agar mendukung penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti mencari berbagai literatur dari penelitian yang sebelumnya yang masih 

berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu mencari penelitian terdahulu juga 

untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian, untuk memenuhi kode etik 

penulisan penelitian ilmiah akan sangat dibutuhkan eksplorasi terhadap 

penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menegaskan 

penelitian, selain itu juga berguna untuk bagian dari pendukung teori untuk 

menyusun penelitian ini. 

Dari hasil peniliti mencari penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini. 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

yang didapatkan dari hasil pencarian, sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Nezha dkk (2020) dengan judul 

“Strategi Coping Stress Saat Kuliah Daring Pada Mahasiswa Psikologi 

Angkatan 2019 Universitas Andalas”. Hasil penelitian diperoleh sebanyak 

61,9% mahasiswa Psikologi angkatan 2019 Universitas Andalas saat kuliah 

daring sebagian besar melakukan strategi coping stress dalam bentuk 

emotional focused coping. Strategi koping pada mahasiswa Psikologi 

angkatan 2019 Universitas Andalas (51,2%), berada pada kategori cukup 

baik. Selain itu sebagian besar mahasiswa Psikologi Angkatan 2019 

Universitas Andalas (82,1%) merasakan dampak baik setelah melakukan 

strategi koping.  

Subjek penelitian ini sebanyak 84 Mahasiswa Psikologi angkatan 2019 

Universitas Andalas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk-bentuk strategi koping yang dipakai oleh mahasiswa Psikologi 

angkatan 2019 saat kuliah daring, selain itu untuk mengetahui strategi 

koping stress yang dilakukan oleh mahasiswa Psikologi angkatan 2019 saat 

kuliah daring sudah dilakukan baik dan benar, dan untuk mengetahui 

dampak yang timbul setelah mahasiswa Psikologi angakatan 2019 

melakukan coping stress saat kuliah daring. Teknik analisis penelitian ini 

yaitu presentase coping stress, kategorisasi tingkat coping stress, dan 

dampak coping stress pada mahasiswa Psikologi angkatan 2019 Universitas 

Andalas.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan hanifah dengan penelitian ini 

adalah terletak pada penambahan variabel dimana dalam penelitian Hanifah 

hanya menggunakan satu variabel yaitu strategi koping sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel strategi koping, 

kecerdasan spiritual, dan keterampilan sosial. 

2. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ruzaina (2017) 

dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dengan Strategi Coping 
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Stres Pada Siswa Kelas VIII Madrasaah Mu’allimaat Muhammadiyah 

Yogyakarta” dengan hasil menunjukkan kecerdasan spiritual siswa 

terkategori tinggi yaitu 48 siswa (62%), dan coping stress siswa untuk 

problem focused coping dan  emotional focused coping berkategori sedang 

dengan 67 siswa (84,03%) dan 41 siswa (53%) terdapat pengaruh positif 

kecerdasan spiritual terhadap coping stress dalam bentuk problem focused 

coping dan emotional focused coping pada siswa dengan sumbangan 

sebesar 48,8% dan 34,8%. 

Subjek pada penelitian ini semua siswa kelas VIII di Madrasah 

Mu’allimaat Muhammadiyah dengan jumlah 188 siswa dan sample pada 

penelitian ini berjumlah 77 siswa. Dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual dengan strategi koping pada 

siswa kelas VIII Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta. 

Teknik analisis data yaitu teknik regresi sederhana dengan nilai signifikan 

5%.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ruzaina dengan penelitian ini 

adalah terletak pada penambahan variabel dimana dalam penelitian Ruzaina 

hanya menggunakan dua variabel yaitu strategi koping dan kecerdasan 

spiritual sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu 

variabel strategi koping, kecerdasan spiritual, dan keterampilan sosial. 

Selain itu penelitian Ruzaina subyek penelitiannya siswa kelas VIII 

sedangkan penelitian ini subyek penelitiannya Mahasiswa Psikologi Islam 

UIN Raden Intan Lampung semester 4  

3. Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Levina (2017) 

dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Keterampilan Sosial 

Dengan Problem Focuses Coping Menghadapi Skripsi”. Penelitian ini 

mendapatkan hasil terdapat korelasi antara variable dukungan sosial dan 

keterampilan sosial dengan problem focused coping, dengan nilai uji 

hipotesis Analisis Regresi Berganda adalah R=0.705, dengan F=25.639 

(p<0.01).  

Subyek dalam penelitian ini berjumlah 55 orang mahasiswa Fakultas 

Arsitektur dan Desain Unika Soegijapranata Semarang. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan skala dukungan sosial, skala keterampilan sosial, 

dan skala problem focused coping. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Levina dengan penelitian ini 

adalah terletak pada variabel dimana dalam penelitian Levina 

menggunakan variabel problem focused coping dimana variabel tersebut 

merupakan salah satu jenis dari strategi koping sedangkan dalam penelitian 

ini menggunakan variabel strategi koping. 
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Selain itu penelitian Levina menggunakan variabel dukungan sosial 

dan keterampilan sosial sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

variabel kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial. 

4. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lubis dkk 

(2020) dengan judul “Stres Akademik Mahasiswa dalam Melaksanakan 

Kuliah Daring Selama Masa Pandemi Covid-19” Penelitian ini 

mendapatkan hasil sebanyak 80 mahasiswa (39.2%) dalam kategori sedang. 

Stress akademik pada kategori tinggi sebanyak 55 orang (27%) untuk 

kategori rendah sebanyak 48 orang (21%), pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 14 orang (6.9%) dan kategori sangat rendah ada sebanyak 11 

orang (5.4%).  

Subyek dalam penelitian ini berjumlah 156 orang mahasiswa aktif 

FISIP Universitas Mulawarman Samarinda. Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan menggunakan skala stress akademik yang disusun 

berdasarkan aspek dari stress akademik. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Lubis dengan penelitian ini 

adalah terletak pada penelitian Lubis melihat seberapa besar mahasiswa 

mengalami stres  selama kuliah daring sedangkan dalam penelitian ini 

untuk mengukur strategi koping pada mahasiswa belajar daring. 

5. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andarini et al. (2020) dengan 

judul “Strategi Coping Stress Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

Pada Siswa SMAN 1 Pangalengan Tahun 2020” yang mendapatkan hasil 

penggunaan problem focused coping 85,3% lebih besar dibandingkan 

dengan emotion focused coping sebesar 14,7%. Aspek terbanyak yang 

digunakan pada problem focused coping adalah mencari dukungan sosial 

sedangkan pada emotion fovused coping aspek terbanyak yang dipakai 

adalah tanggung jawab. 

Subyek dalam penelitian ini berjumlah 136 responden siswa SMAN 1 

Pangalengan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan instrument penelitian kuesioner coping stress dengan 

skala Guttman. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Andarini dengan penelitian ini 

adalah terletak pada penambahan variabel dimana dalam penelitian 

Andarini hanya menggunakan satu variabel yaitu strategi koping sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel strategi 

koping, kecerdasan spiritual, dan keterampilan sosial. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Andarini subyeknya yaitu 

SMAN 1 Pangalengan sedangkan subyek penelitian ini Mahasiswa 

Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung semester 4 angkatan 2020. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Strategi Koping 

1. Definisi Strategi Koping 

Menurut Rasmun (2004) strategi koping adalah respon individu untuk 

mengatasi masalah, respon tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan dan 

dipikirkan untuk mengontrol, mentolerir, dan mengurangi efek negative 

dari situasi yang dihadapi. Strategi Koping yang efektif menghasilkan 

adaptasi yang menetap, yang merupakan kebiasaan baru dan perbaikan dari 

situasi yang lama, sedangkan coping yang tidak efektif berakhir dengan 

maladaptif yaitu perilaku yang menyimpang dari keinginan normatif dan 

dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan. Selain itu 

Santrock (2007) mengungkapkan strategi coping adalah upaya untuk 

mengelola situasi yang membebani, memperluas usaha untuk memecahkan 

masalah-masalah hidup, dan berusaha untuk mengatasi atau mengurangi 

stres. 

Sedangkan menurut Lazarus & Folkman (1994) strategi koping adalah 

proses dimana individu mencoba mengatur jarak yang ada guna individu 

mengatur stressfull yang terjadi dalam dirinya. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan strategi koping adalah 

bagaimana individu merespon terhadap masalah yang dihadapinya dan 

mencoba untuk mengatur stressfull yang terjadi pada dirinya. 

2. Macam-macam Strategi Koping 

Strategi koping dibagi menjadi dua menurut Lazarus dan Folkman 

(1984) yang sering dipakai oleh individu, yaitu: 

a. Problem focused coping, dimana individu secara aktif mencari 

penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi atau situasi 

yang menimbulkan stress 

b. Emotion focused coping, dimana individu melibatkan usaha-usaha 

untuk mengatur emosi yang ada dalam dirinya dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu 

kondisi atau situasi yang penuh tekanan. 

3. Aspek-aspek Strategi Koping 

Menurut Lazarus dan Folkman (1984) ada beberapa aspek dari jenis 

problem focused coping, yaitu : 

a. Confrontative (konfrontasi) 

   Dalam aspek ini individu mengambil agresi yang tinggi untuk 

mengubah keadaan yang menekan dengan tingkah kemarahan yang 

cukup tinggi dan pengambilan resiko yang cukup tinggi. 

b. Planful Problem Solving (Perencanaan Penyelesaian Masalah) 
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Aspek ini individu melakukakan perencaan seperti menganalisi 

situasi untuk mendapatkan solusi, setelah mendapatkan solusi individu 

melakukan tindakan tersebut. 

Aspek dari jenis emotion focused strategi coping menurut Lazarus dan 

Folkamn (1984) yaitu : 

a. Self Control (Kontrol Diri) 

Individu berusaha untuk mengontrol dirinya sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perasaannya dan tindakannya terkait 

masalah. 

b. Seeking Social Support (Mencari Dukungan Sosial) 

Individu mencoba untuk memperoleh informasi yang dapat 

memberikan bantuan atau dukungan secara emosional pada seseorang 

individu yang menghadapi suatu kondisi permasalahan yang tidak 

dapat diselesaikan sendiri. 

c. Distancing (Menjauh) 

Individu berusaha untuk tidak terlibat dalam masalah tersebut, 

berusaha untuk berpikir positif bahkan menganggap masalah itu 

sebagai gurauan. 

d. Positive Reappraisal (Penilaian Kembali Secara Positif) 

Individu berusaha menciptakan makna positif dari  situasi yang 

dihadapi dengan fokus untuk pengembangan diri, aspek ini biasanya 

melibatkan hal-hal yang bersifat religius. 

e. Accepting Responsibility (Penerimaan Tanggung Jawab) 

Usaha individu untuk menyadari tanggung jawab terhadap diri 

sendiri dalam permasalahan yang dihadapi dan mencoba menerima 

agar masalah tersebut menjadi lebih baik. 

f. Escape atau Avoidance (Melarikan Diri atau Menghindari) 

Usaha individu mengatasi masalah dengan lari atau juga 

biasanya di alihkan dengan hal lain seperti makan, minum, merokok  

Maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam strategi 

koping menurut Lazarus dan Folkman (1984) adalah confrontative, 

planful problem solving, self control, distancing, positive reappraisal, 

accepting responsibility, dan escape atau avoidance. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Koping 

Menurut Lazarus dan Folkman (1984) Cara individu menangani situasi 

yang mengandung banyak tekanan ditentukan oleh sumber daya manusia 

nya sendiri, meliputi: 

a. Kesehatan fisik atau energi 

Kesehatan fisik atau energi perlu karena dalam usaha untuk 

mengatasi stress individu dituntut mengeluarkan tenaga yang cukup 

besar. 
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b. Keyakinan atau Konsep Diri 

Dalam hal ini keyakinan merupakan hal yang penting untuk 

psikologis, karena dengan keyakinan atau pandangan positif maka 

individu akan memilih strategi koping dengan baik. 

c. Keterampilan memecahkan masalah 

Keterampilan yang dimaksud dalam faktor ini yaitu 

kemampuan individu untuk mencari informasi, menganalisi situasi, 

mengidentifikasi masalah tujuannya untuk menghasilkan alternatif 

tindakan, setelah itu mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan 

dengan hasil yang ingin dicapai , dan pada akhirnya melaksanakan 

rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat. 

d. Keterampilan sosial 

Keterampilan ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan 

bertingkah laku dengan cara-cara sesuai dengan  norma yang berlaku 

dimasyarakat. 

e. Dukungan Sosial 

Dukungan ini adalah dukungan yang memenuhi kebutuhan 

informasi dan emosional pada individu yang diberikan oleh orangtua, 

anggota keluarga lain, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat 

sekitar. 

f. Materi dukungan 

Materi ini meliputi sumber daya berupa uang, barang-barang 

atau layanan yang biasanya dapat dibeli. 

Maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang memegaruhi 

strategi koping yaitu kesehatan fisik atau energi, keyakinan atau 

pandangan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan 

sosial, dukungan sosial, dan materi dukungan. 

5. Perspektif Islam Terhadap Strategi Koping 

a. Positive Thinking 

Dalam ajaran agama Islam, Strategi koping Allah telah mengatur 

dan juga memberi manusia berbagai cara bagaimana mengatasi 

masalah dalam hidup. Didalam Al-Qur’an telah dijelaskan dalam ayat 

secara tersirat bagaimana tahap-tahap dalam mengatasi masalah yang 

harus dilalui oleh seseorang dan tercantum dalam Q.S. Al-Insyirah ayat 

1-8, ada tiga langkah dalam mengatasi masalah (Indirawati, 2006)yaitu 

: 

ك  ﴿  ْدر  ْح ل ك  ص  ك  ﴿ ١أ ل ْم ن ْشز  ْنك  و ْسر  ْعن ا ع  ض  و  ك  ﴿ ٢﴾و  ف ْعن ا ل ك  ٣﴾الَّذ ي أ ْنق ض  ظ ْهز  ر  ﴾و 

ك  ﴿  ْكز  ْسز  ي ْسًزا ﴿  ﴾٤ذ  ع  اْلع  ْسز  ي ْسًزا ﴿ ٥ف إ نَّ م  ع  اْلع  ْب ﴿ ٦﴾إ نَّ م  ْغت  ف اْنص  بِّك  ٧﴾ف إ ذ ا ف ز  إ ل ىه ر  ﴾و 

ْب ﴿  ﴾٨ف اْرغ   

“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan kami 

telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan 
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punggungmu? Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, karena 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 

(dari sesuatu urusan), kerjakankanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.” 

Dalam tafsir ayat 6 adalah janji dan kabar gembira dari Allah 

bahwa semua kesulitan dari setiap persoalan manusia selalu ada jalan 

keluarnya, maka hadapilah masalah itu dengan hati yang lapang. 

Langkah pertama saat mengalami masalah ialah melapangkan dada, 

selapang-lapangnya sehingga lahirnya positive thinking terhadap 

masalah yang ada. Itulah separuh dari penyelesaian dari masalah. 

Karena dengan adanya berpikir positif, otak manusia dapat berpikir 

secara jernih mengenai jalan keluar dari permasalahan yang ada. 

b. Positive Acting 

Sebagaimana tertuang dalam ayat 7 : 

ْب ﴿  ْغت  ف اْنص  ﴾٧ف إ ذ ا ف ز   

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS 94:7). 

Dari ayat ini Allah memberikan langkah kedua dalam masalah 

yaitu berusaha keras persoalannya melalui perilaku-perilaku nyata yang 

positif usaha yang konkrit ini adalah anjuran nyata dari Allah untuk 

tidak mudah menyerah dalam menghadapi persoalan seberat apapun. 

Perintah ini mengandung makna untuk tetap mencoba meminta bantuan 

manusia lain sebagai perantara pertolongan dari-Nya. 

c. Positive Hoping 

Sebagaimana tercantum dalam ayat terakhir dalam surah Al-

Insyirah yang berbunyi : 

ْب ﴿  بِّك  ف اْرغ  إ ل ىه ر  ﴾٨و   

  ”Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap (QS 94:8)” 

Makna ayat diatas adalah setelah manusia berlapang dada 

dengan masalah yang ada, lalu manusia mau dan mampu berusaha 

secara optimal dalam rangka masalahnya lalu usaha terakhir yang tidak 

boleh ditinggalkan adalah: berdoalah dan bertawakallah kepada Allah 

SWT mengenai hasil dari semua usaha yang telah dilakukan itu. Allah 

menghendaki manusia sebagai makhluk-Nya mau berharap secara tital 

kepada-Nya sebagai bukti ketundukan, ketaatan dan kepercayaan 

manusia kepada Tuhannya Yang Maha Pengasih, lagi Maha 

Mendengar dan Maha Mengabulkan permohonan. 
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B. Kecerdasan Spiritual  

1. Definisi Kecerdasan Spiritual 

Menurut Zohar dan Marshal (2000) mengemukakan bahwa Kecerdasan 

Spiritual adalah kecerdasan untuk memecahkan masalah makna dan nilai 

yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku kita pada konteks yang 

maknanya lebih luas. Kecerdasan Spiritual juga memberi kita kemampuan 

untuk membedakan, memberi kita rasa moral, kemampuan menyesuaikan 

peraturan yang kaku dibarengi dengan pemahaman dan cinta serta 

kemampuan setara untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada 

batasannya. 

Kecerdasan spiritual juga didefinisikan sebagai kapasitas mental yang 

berkontribusi terhadap kesadaran, integrasi, dan aplikasi adaptif aspek 

nonmateri dan hal yang disadari di area transenden, mengarah kepada hasil 

misal eksistensial mendalam, peningkatan makna, pengakuan dari 

transendensi diri dan penguasaan area spiritual (King, 2008). 

Zuhri dalam bukunya Danah Zohar dan Ian Marshal (2000) 

berpendapat bahwa  kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan manusia yang 

dipakai untuk berinteraksi dengan tuhan. Sedangkan menurut Toto Tasmara 

(2001) menyebut Kecerdasan Spiritual dengan Kecerdasan Ruhaniah. 

Yakni cara seseorang memberikan makna terhadap hidup yang dijalaninya. 

Memiliki makna hidup adalah cara seseorang untuk mengisi kehidupannya 

dan memberikan gambaran yang menyeluruh yang menunjukkan arah 

dalam caranya manusia berhubungan dengan dirinya sendiri, orang lain dan 

alam sekitarnya atas dasar rasa mahabbahlillah (cinta kepada Allah, SWT.) 

Berdasarkan uraian diatas maka Kecerdasan Spiritual ialah kecerdasan 

yang bagaimana ia mengatasi masalah dengan cara berinteraksi dengan 

Tuhan-Nya. 

2. Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual 

Menurut King (2008) tanda-tanda dari Kecerdasan Spiritual seseorang 

yang dikategorikan baik adalah sebagai berikut: 

a. Critical Existing Thinking, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir 

kritis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi, realitas, alam 

semesta, waktu, kematian dan hal lainnya yang berkaitan dengan 

metafisik. Selain itu berpikir kritis melibatkan beberapa kemampuan 

dan intelegensi seseorang diantaranya kemampuan membuat konsep, 

melakukan tindakan, menganalisis, menyimpulkan dan mengevaluasi 

informasi yang diperoleh dari observasi. 

b. Personal Meaning Production, yaitu kemampuan seseorang 

membangun makna dan tujuan pribadi berdasarkan dengan pengalaman 

fisik dan mental yang dimiliki dan juga kapasitas untuk menciptakan 

dan memahami tujuan hidup. 
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c. Transcendental Awareness, yaitu kemampuan seseorang 

mengidentifikasi dimensi transenden yang berhubungan dengan diri 

sendiri kepada orang lain maupun ketika berinteraksi dengan dunia 

fisik.  

d. Conscious State Expansion, yaitu system dari struktur psikologis yang 

unik. Yang dideskripsikan dalam berbagai bentuk level kesadaran 

(kesadaran diri, lingkungan, spiritual, atau kombinasi dari berbagai 

kesadaran lainnya). Kemampuan untuk memasuki keadaan yang 

mendalam secara rohani saat terjaga.  

Selain itu menurut Zohar dan Marshal (2000) tanda-tanda dari 

Kecerdasan Spiritual seseorang yang dikategorikan baik adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan Bersikap Fleksibel, yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengambil sikap yang adaptif secara spontan dan aktif, serta memiliki 

pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan disaat mengalami 

dilematis dalam dirinya. 

b. Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi, yaitu kemampuan seseorang 

untuk memikirkan apa yang dianggapnya bernilai, serta berusaha 

memperhatikan apa segala macam peristiwa dan kejadian dengan 

berpegang pada keyakinanya. 

c. Kemampuan untuk Menghadapi dan Memanfaatkan Penderitaan, yaitu 

kemampuan seseorang untuk menghadapi penderitaan atau kesusahan 

yang sedang dialami serta menjadikan penderitaan tersebut sebagai 

sesuatu yang menjadikannya lebih bijaksana sehingga, permasalahan 

atau penderitaan tersebut bisa dijadikan pelajaran dan motivasi untuk 

kehidupan yang lebih baik dimasa depan. 

d. Kemampuan Untuk Menghadapi dan Melampaui Rasa Sakit, yaitu 

kemampuan ketika seseorang mengalami sakit, dia akan menyadari 

keterbatasan pada dirinya dan menjadikannya lebih dekat dengan tuhan 

dan yakin bahwa hanya tuhan yang akan memberikan kesembuhan 

pada dirinya. 

e. Kualitas Hidup yang Diilhami Oleh Visi dan Nilai-Nilai, yaitu 

kemampuan seseorang untuk berusaha agar hidupnya didasarkankan 

oleh tujuan yang tepat dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang 

diyakini untuk mencapai tujuan hidupnya. 

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, yaitu 

kesadaran untuk menghindari atau melakukan hal-hal yang dianggap 

dapat merugikan bagi diri sendiri atau orang lain disekitarnya. 

g. Berpikir Secara Holistik, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat 

melihat dan memahami hikmah dari keterkaitan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada dirinya. 
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h. Kecenderungan untuk Bertanya Mengapa dan Bagaimana Untuk 

Mencari Jawaban-Jawaban yang Mendasar, Menjadi Pribadi Yang 

Mandiri, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan segala sesuatu 

dengan tidak bergantung pada orang lain melainkan dengan 

melakukannya sendiri. Biasanya orang yang memiliki Kecerdasan 

Spiritual yang tinggi juga cenderung menjadi pemimpin yang penuh 

pengabdian, yang bertanggungjawab untuk membawakan visi dan nilai 

yang lebih tinggi kepada orang lain, dengan kata lain ia mampu 

memberi inspirasi kepada orang lain. 

C. Keterampilan Sosial 

1. Definisi Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial Sergin, dkk (2005) mengemukakan bahwa 

mencerminkan kemampuan sesorang untuk berinteraksi yang baik dan 

efektif dengan orang lain disekitarnya. Menurut Avsaroglu, dkk(2012) 

individu yang memiliki keterampilan sosial yang baik adalah individu yang 

mampu memahami komuniasi dan memperhatikan orang dengan baik dan 

efektif dan juga dapat mengekspresikan dirinya. 

Keterampilan sosial juga menurut Hidayati (2006) yaitu 

keterampilan yang berhubungan erat dengan masyarakat, selain itu 

Nandang udiman (2006) mengatakan bahwa keterampilan sosial adalah 

yang mencakup keterampilan komunikasi, menyesuaikan diri, dan juga 

keterampilan untuk berhubungan baik dengan orang lain. Riggio (1989) 

juga berpendapat mengenai keterampilan social bahwa kemampuan 

individu dalam berinteraksi dengan orang lain dengan cara melakukan 

pengiriman, penginterpretasian, dan dalam mengatur komunikasi verbal 

dan nonverbal.  

Menurut Gresham dan Elliot (1990) adalah kemampuan untuk 

mendapatkan diterimanya dalam lingkungan sosial, keterampilan agar 

dapat mempelajari bagaimana berperilaku yang memungkinkan seseorang 

dapat berinteraksi secara efektiv dengan orang lain, baik dalam keluarga, 

lingkungan pergaulan sekolah dan masyarakat tempat tinggal.  

Elksnin & Elksnin (2004) juga mengemukakan mengenai 

keterampilan sosial yaitu keterampilan sosial termasuk kedalam perilaku 

interpersonal dan merupakan komponen yang penting dari kecerdasan 

emosional. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan sosial adalah keterampilan yang berhubungan dengan sosial 

atau masyarakat sesuai dengan harapan atau tuntutan yang ada pada 

sekitarnya.  
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2. Aspek-aspek Keterampilan Sosial 

Dari definisi yang telah dikemukakan Gresham dan Elliot (1991) 

menurunkan aspek-aspek keterampilan sosial sebagai berikut : 

a. Asertif yaitu perilaku asertif, melakukan secara langsung suatu pikiran 

seperti ide, opini, dan keinginan. 

b. Kerjasama yaitu interaksi sosial antara individu maupun kelompok 

yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai 

tujuan bersama. 

c. Empati yaitu proses ketika seseorang merasakan perasaan orang lain 

dan dapat menangkan arti perasaan tersebut, kemudian mengartikannya 

dengan kepekaan sedemikian sehingga menunjukkan bahwa ia 

sungguh-sungguh mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. 

d. Tanggung jawab yaitu keadaan seseorang wajib untuk menanggung 

segala sesuatu dan adanya kesadaran individu akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja 

e. Pengendalian diri yaitu pengelolaan emosi, berarti menangani perasaan 

agar dapat perasaan terungkap dengan baik dan tepat.  

Adapun aspek-aspek keterampilan sosial dari Riggio (1989) menyatakan 

bahwa ada beberapa aspek keterampilan sosial, yaitu: 

a. Emotional Expressivity 

Emotional Expressivity mengacu pada keterampilan seseorang 

yang berpacu kepada keterampilan berkomunikasi non verbal, atau 

yang mampu menyampaikan. Dimensi ini mereka lebih 

mengekspresikan emosinya secara spontan dan akurat. 

b. Emotional Senssivity 

Emotional senssivity yaitu kemampuan yang berpacu pada 

menerima dan menginterpretasikan komunikasi nonverbal dari orang 

lain. Dimensi ini mudah terpengaruh emosi oleh orang lain, mereka 

merasakan emosional lebih dengan keadaan yang lebih pengertian. 

c. Emotional Control 

Emotional Control mengukur dan mengendalikan secara nonverbal 

dan mengatur perilaku emosional. Pelaku emotional control yang tinggi 

akan menjadi orang yang pintar dalam mengatur emosionalnya dan ia 

pintar menutupi emosional yang sebenarnya. 

d. Social Expressivity 

Social Expressivity ini adalah kemampuan seseorang secara verbal 

dan juga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan 

social expessivity yang tinggi terlihat sangat ramah dan mudah berbaur, 

karena kemampuan mereka untuk memulai percakapan sangat baik dan 

mampu mengarahkan percakapan dalam subjek siapapun. 
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e. Social Senssivity 

Social Senssivity adalah kemampuan orang untuk 

menginterpretasikan dan memahami komunikasi verbal dan 

pengetahuan umum mengenai norma-norma. Social senssivity yang 

tinggi yaitu orang yang mampu mendengarkan dan mengamati orang 

dengan baik. 

f. Social Control 

Social control adalah kemampuan untuk presentasi diri dalam 

lingkungan sosial. Kemampuan ini mampu membaca situasi sekitar dan 

bagaimana harus bersikap di berbagai situasi sosial. 

D. Hubungan Kecerdasan Spiritual dan Keterampilan Sosial dengan 

Strategi Koping 

Mahasiswa yang mengikuti belajar daring dipaksa untuk cepat 

beradaptasi dengan pembelajaran tersebut, banyaknya hambatan yang dialami 

oleh mahasiswa itu sendiri membuat mahasiswa mengalami stress karena 

pemberian tugas yang banyak, keadaan lingkungan belajar yang kurang 

mendukung, dan kuota internet juga menjadi salah satu faktor. Strategi koping 

diperlukan oleh individu yang mengalami stress, strategi koping merupakan 

suatu proses bagaimana mengatasi berbagai macam tuntutan yang melebihi 

kapasitas (Taylor, 1999). 

Koping yang tepat akan menghasilkan termasuk adaptasi dalam proses 

pembelajaran strategi koping seseorang tergantung pada kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual (Kelliat 1999). Penelitan sebelumnya juga dilakukan oleh 

Aswandi (2017) mengatakan bahwa adanya hubungan antara kecerdasan 

spiritual dengan tingkat stress pada mahasiswa keperawatan. Disebutkan bahwa 

dalam mencegahnya depresi yaitu dengan mengembangkan kehidupan spiritual, 

karena dalam keadaan stress manusia akan mencari makna hidup melalui 

kecerdasan spiritual. 

Mahasiswa itu sendiri akan memilih strategi kopingnya ketika ia 

berinterkasi dengan Tuhan nya, berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Kurniati (2015) mendapatkan hasil bahwa ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara Kecerdasan Spiritual terhadap perilaku koping 

siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran. Hubungan positif ini sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan bahwa Kecerdasan Spiritual mempunyai 

hubungan yang positif dengan perilaku koping siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri Ungaran. 

Keterampilan sosial dapat memudahkan seseorang dalam memulai dan 

mempertahankan sebuah interaksi sosial dan menciptakan sebuah hubungan 

sosial yang positif dengan orang lain. Salkind (2006) mengatakan bahwa 

keterampilan sosial merupakan salah satu aspek dari kecerdasan emosi yang 

dibutuhkan untuk berinteraksi sosial dalam rangka mengadopsi nilai moral dari 
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budaya dan masyarakat. Dalam keterampilan sosial di dalamnya termasuk 

mengasah interaksi dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan teman 

sebaya. 

Selain itu mahasiswa yang memiliki keterampilan sosial yang baik juga 

akan menimbulkan adanya hubungan dalam strategi koping, karena  faktor 

strategi koping salah satunya yaitu keterampilan sosial. Maka semakin positif 

keterampilan sosial maka akan semakin baik juga strategi koping. 

E. Kerangka Berpikir 

Pemikiran yang dipakai paling utama akan kecerdasan spiritual yaitu 

pemikiran dari King (2008) kemampuan psikis yang berkontribusi pada 

persepsi, penyatuan, dan aspek-aspek yang tidak penting dari wilayah 

transcendental dan penerapan adaptif dari yang diwujudkan mengarah pada 

konsekuensi eksistensial yang mendalam, peningkatan makna, persetujuan 

transendental dan perolehan aspek spiritual. Sementara teori utama yang 

digunakan untuk keterampilan memecahkan masalah adalah teori oleh Gresham 

& Elliot (1991) juga berpendapat mengenai keterampilan sosial bahwa 

kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain dengan cara 

melakukan pengiriman, penginterpretasian, dan dalam mengatur komunikasi 

verbal dan nonverbal. Sedangkan teori utama strategi koping oleh Lazarus & 

Folkman (1994) proses dimana individu mencoba mengatur jarak yang ada 

guna individu mengatur stressfull yang terjadi dalam dirinya. Dalam kehidupan 

pada umumnya, setiap individu memiliki pola interaksi yang berbeda-beda.  

Dalam proses interaksi dan pencarian jati diri tersebut tidak selalu 

berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, timbulnya suatu masalah menjadi 

penyebab individu harus menyelesaikan masalah tersebut dengan segera. 

Namun, tidak jarang masalah tersebut membuat individu merasa terbebani 

sehingga memunculkan stres yang dapat memberikan dampak negatif terhadap 

kondisi individu. Begitu juga yang dialami oleh mahasiswa atau pelajar. 

Mahasiswa yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan percaya 

terhadap Tuhan dan apabila mendapatkan masalah ia akan berinteraksi dengan 

Tuhan. Tidak semua mahasiswa dapat memilih strategi koping, maka apabila 

mahasiswa memiliki keterampilan sosial yang baik ia akan bisa menyelesaikan 

masalah dengan strategi koping yang baik pula. 
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F. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu : 

1. Ada hubungan kecerdasan spiritual dan keterampilan sosial dengan strategi 

koping pada mahasiswa 

2. Ada hubungan kecerdasan spiritual dengan strategi koping pada mahasiswa 

3. Ada hubungan keterampilan sosial dengan strategi koping pada mahasiswa. 
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Keterampilan sosial (X2)  
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Strategi Coping (Y) 
Lazarus & Folkman 

(1994) 
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