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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 REGULASI DIRI 

2.1.1 Pengertian Regulasi Diri 

Istilah self regulation mempunyai kemiripan dengan istilah self control. 

Regulasi diri merupakan pemikiran, perasaan, dan tindakan yang dimunculkan 

dari dalam diri sendiri yang direncanakan dan disesuaikan untuk mencapai tujuan 

pribadi (Tri Wibowo, 2011, h. 445).Pengertian tersebut merujuk pada tiga aspek 

yang harus dikendalikan yaitu pikiran, perasaan dan perilaku. Regulasi diri 

digunakan untuk merujuk pada konsep yang lebih umum mengenai perilaku-

perilaku yang diarahkan pada pencapaian tujuan atau goal-directed behavior baik 

secara sadar maupun tidak sadar. Sedangkan self control secara spesifik menunjuk 

pada pengendalian implus secara sadar (Agus Abdul Rahman, 2013, h. 68). 

Manusia memiliki kemampuan untuk bepikir, dan dengan kemampuan inilah 

mereka dapat memanipulasi lingkungan, sehingga terjadi perubahan lingkungan 

akibat kegiatan manusia dengan cara mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu 

pada fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku (Alwisol, 

2018, h. 301). Menurut triadic model of self regulation ada tiga aspek pengaturan 

diri yang harus dilakukan yaitu:  

2.1.1.1 Covert regulation merujuk pada pengaturan kognitif dan afektif 

sehingga mendukung atau tidak mengganggu proses pencapaian 

tujuan. 
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2.1.1.2 Behavioral regulation menunjuk pada pengaturan perilaku yang 

sekiranya menjadi persyarat bagi tercapainya tujuan tersebut. 

2.1.1.3 Environmental regulation menunjuk pada pengamatan dan 

pengelolaan lingkungan sehingga support terhadap proses 

pencapaian tujuan (Agus Abdul Rahman, 2013, h. 69). 

Regulasi diri merupakan salah satu kunci pencapaian prestasi seseorang. 

Proses regulasi diri melibatkan kearifan seseorang untuk menghasilkan pikiran, 

perasaan dan tindakan, merencanakan serta mengadaptasikannya guna mencapai 

tujuan-tujuannya. Standar dan tujuan yang kita terapkan bagi diri kita sendiri, dan 

cara kita memonitoring dan mengevaluasi proses-proses kognitif dan perilaku kita 

sendiri, dan konsekuensi-konsekuensi yang kita tentukan sendiri untuk setiap 

kesuksesan dan kegagalan semuanya merupakan aspek-aspek pengaturan diri 

(Aditya Kumara, 2002, h. 30). 

Islam telah menjelaskan tentang regulasi diri sebagimana firman Allah 

terdapat dalam QS. Al-Hasyr : 18  

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# ö� ÝàΖtF ø9uρ Ó§ø�tΡ $̈Β ôMtΒ£‰s% 7‰tó Ï9 ( (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 7��Î7 yz $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇∇∪     

Terjemahannya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”(Qur’an 59 :18). 

Sesuai firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 menekankan adanya 

perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama di dunia, 

sehingga sepanjang hidupnya harus intropeksi memperhatikan apa yang telah 
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diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus 

memiliki rencana dan target, sehingga manusia memiliki hidup yang terarah dan 

tidak merugikan. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan ke arah mana 

harus melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan 

dengan cara efektif dan efisien. Dengan implikasi perencanaan yang benar, maka 

langkah awal dari sebuah tatanan proses manajeman sudah terumus dan terarah 

dengan baik. Perumusan dan arah yang benar merupakan bagian jasmaniah 

terbesar maka kebaikan itulah yang siap untuk digengam dan dinikmati. 

 Dari sudut pandang teori kognitif sosial, setiap orang sering kali menerapkan 

bagi diri mereka sendiri standar perilaku yang didapat diterima dan tidak dapat 

diterima agar dapat menentukan tujuan bagi diri sendiri dan terlibat dalam 

perilaku dan proses-proses kognitif yang mengarah pada pencapaian tujuan 

(Amitya Kumara, 2008, h. 6). Sigert, Mc Peherson dan Taylor menyebutkan 

bahwa regulasi diri digunakan secara feksibel oleh para ahli psikologi untuk 

menjelaskan rentang perbedaan pendekatan teoritis yang ada dalam berbagai 

dominan, terutama kepribadian dan kondisi sosial. Lebih dari itu, penggunaan 

istilah ini hampir serupa tetapi tidak terlalu sama dengan beberapa istilah lain, 

seperti kontrol diri dan manajemen diri (Lisya Chairani dan M.A Subandi, 2010, 

h. 22). 

Bandura mengemukakan bahwa proses internal penetapan target, perencanaan 

dan self-reinforcement akan menghasilkan regulasi diri atas perilaku. Pendekatan 

Bandura adalah teori pembelajaran “sosial”. Bandura menekankan skedul-skedul 

penguatan eksternal dari proses berpikir seperti keyakinan, ekspetasi, dan 

instruksi. Dalam pandangan Bandura, respon behavioral tidak terpicu secara 
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otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal, seperti yang terjadi pada mesin 

atau robot. Tetapi menurutnya reaksi terhadap stimuli itu teraktifasi-sendiri, 

diprakasarsai oleh pribadi itu sendiri. Ketika penguatan ekstrenal mengubah 

perilaku, hal ini terjadi karena yang bersangkutan menyadari dengan sadar respon 

yang dikuatkan dan mengantisipasi untuk menerima respon yang sama jika 

berperilaku dengan cara yang sama di lain kesempatan ketika situasinya 

muncul.(Lita Hardian, 2015, h. 418). 

Zimmerman mengungkapkan bahwa regulasi diri adalah proses yang 

dilakukan seseorang dalam mengaktifkan dan memelihara pikiran, perasaan dan 

tindakannya untuk mencapai tujuan personal (Aftina Nurul Husna, 2004, h. 51). 

Zimmerman menjelaskan bahwa pengelolaan diri berpengaruh dengan 

pembangkitan diri baik pikiran, perasaan serta tindakan yang direncanakan dan 

adanya timbal balik yang disesuaikan pada pencapaian tujuan personal. Dengan 

kata lain, pengelolaan diri berhubungan dengan metakognisi, motivasi dan 

perilaku yang berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan personal (Akhmad Faisal 

Hidayat, 2013, h. 2). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi 

diri adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan pikiran, perasaan dan 

tindakan untuk mencapai tujuan hidup. Regulasi diri merujuk pada kontrol 

terhadap diri sendiri untuk merencanakan, megevaluasi, dan mengubah 

perilakunya sendiri serta memberikan penghargaan terhadap diri sendiri setelah 

mencapai tujuan. 

 



 

 

18 

 

 

2.1.2 Faktor-Faktor Regulasi Diri 

Regulasi diri dipengaruhi oleh perubahan tingkah laku dan salah satu dari 

sekian penggerak utama kepribadian manusia. Menurut Bandura, manusia dapat 

berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri sehingga mereka bukan semata-

mata budak yang menjadi objek pengaruh lingkungan. Selain itu fungsi 

kepribadian melibatkan interaksi antara orang satu dengan orang lain (Iriani Indri 

Hapsari, 2017, h. 17). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri 

yaitu : 

2.1.2.1 Faktor Internal 

Faktor-faktor internal regulasi diri menurut Bandura menyebutkan tiga 

kebutuhan yaitu : 

2.1.2.1.1 Self observation (Observasi diri) membutuhkan perhatian 

pada perilaku diri seseorang. Observasi diri dapat dilakukan 

dengan mencatat aspek-aspek penting dari perilaku yang 

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut 

Bandura ada beberapa tahap proses terjadinya modelling 

yaitu atensi (perhatian), retensi (ingatan), reproduksi dan 

motivasi (Inyiak Ridwan Muzir, 2016, h. 238). 

2.1.2.1.2 Judgemental proscess (Proses penilaian) merupakan 

perbandingan kinerja seseorang saat ini dengan tujuan yang 

telah ditentukan dengan adanya reaksi diri, dalam bentuk 

menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan atau 

kurangnya kemajuan, akan mempengaruhi motivasi. 
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Penentuan tujuan dan evaluasi diri merupakan hal penting 

untuk mencapai presentasi tinggi dalam setiap bidang dan 

terutama dalam pengembangan inovasi (Tri Wibowo, 2011, 

h. 445-446). 

2.1.2.1.3 Self respon process (Reaksi diri) adalah faktor internal yang 

didasarkan pada penilaian individu terhadap dirinya sendiri 

dan bagaimana individu tersebut mengevaluasi dirinya 

secara positif atau negatif serta memberikan hadiah atau 

hukuman terhadap diri sendiri (Lulutiana Pisani, 2017, h. 17-

19). 

2.1.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi regulasi diri dari tiga bagian 

yaitu : 

2.1.2.2.1 Standar untuk mengevaluasi perilaku diri sendiri. Standar ini 

muncul tidak hanya dari dorongan internal, tetapi faktor 

lingkungan yang berinteraksi dengan pengaruh personal, 

membentuk standar individual yang digunakan untuk 

evaluasi.  

2.1.2.2.2 Menyediakan cara untuk mendapatkan penguatan 

(reinforce). Reward akan diberikan setelah menyelesaikan 

tujuan tertentu. Selain itu, dukungan lingkungan berupa 

sumbangan materi atau pujian dan dukungan dari orang lain 

juga diperlukan sebagai bentuk penghargaan kecil yang 

didapat setelah menyelesaikan sebagai tujuan. 
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2.1.2.3 Faktor Transcendental. 

Hal ini dipengaruhi oleh adanya kehadiran Tuhan dalam proses 

penjagaan yang memberi kekuatan kepada seseorang untuk 

meregulasi diri, baik bersifat internal meupun eksternal. Faktor ini 

berupa niat dan tujuan yang murni semata-mata hanya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa (Jess Feist Dan Gregory J. Feist, 2010, h. 

219-220). 

2.1.3 Aspek-Aspek Regulasi Diri 

Orang-orang yang menetapkan standar penilaian diri yang tinggi pada 

umumnya adalah para pekerja keras dan disaat bersamaan, tujuan-tujuan yang 

tinggi sangat sulit untuk diraih, dan individu yang menetapkan tujuan tinggi ini 

sering kali mengalami kekecewaan dan depresi untuk itu perlu mengetahui aspek-

aspek dari regulasi diri (Yudi Santoso, 2007, h. 316).Menurut Zimmerman 

sebagaimana dikutip M. Nur Ghufron dan Rini, regulasi diri mencakup tiga aspek 

yang diaplikasikan yaitu : 

2.1.3.1 Metakognisi 

Metakognisi adalah pemahaman dan kesadaran tentang proses kognisi atau 

pikiran tentang berpikir. Metakognisi terdapat dua komponen yaitu 

pengetahuan deklaratif dan prosedural tentang keterampilan, strategi, dan 

sumber daya yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan 

seseorang tentang kognisinya dapat membimbing dirinya mengatur atau 

menata peristiwa yang akan dihadapi dan memilih strategi yang sesuai agar 
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dapat meningkatkan kinerja kognitifnya ke depan.  Mengontrol diri dibedakan 

atas dua komponen yaitu : 

2.1.3.1.1 Kemampuan untuk memperoleh informasi (information 

again).  Informasi yang dimiliki individu mengenai suatu 

keadaan akan membuat individu mampu mengantisipasi 

keadaan melalui berbagai penyeimbangan objektif. 

2.1.3.1.2 Kemampuan melakukan penilaian (apraisal). Penilaian yang 

dilakukan individu merupakan usaha untuk menilai dan 

menafsirkan suatu keadaan dengan memerhatikan segi-segi 

positif secara subjektif.(Maulana, 2018, h. 16-17). 

2.1.3.2 Motivasi 

Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi orang yang mendorong 

individu untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu guna mencapai sebuah 

tujuan dengan meniru model dan akan memperoleh sebuah penguatan. 

Keuntungan motivasi ini adalah individu memiliki motivasi instrinstik, 

otonomi, dan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan dalam melakukan 

sesuatu (Sumadi Suryabrata, 2008, h. 70). 

2.1.3.3 Perilaku 

Perilaku menurut Zimmerman dan Schank merupakan upaya individu 

untuk mengatur diri, menyeleksi dan memanfaatkan serta menciptakan 

lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Pada perilaku ini Zimmerman dan 

Pons mengatakan bahwa individu memilih, menyusun, dan menciptakan 

lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian atas 

aktivitas yang dilakukan. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk 
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memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan 

mengontrol perilaku dibedakan menjadi dua komponen yaitu : 

2.1.3.3.1 Kemampuan mengatur pelaksanaan (regulated administration), 

yaitu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau 

keadaan dirinya sendiri atau orang lain atau sesuatu diluar 

dirinya. Individu dengan kemampuan mengontrol diri yang 

baik akan mengatur perilaku dengan menggunakan kemampuan 

dirinya. 

2.1.3.3.2 Kemampuan mengatur stimulus (stimulus modifiability), 

merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan 

kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Ada 

beberapa cara yang dapat digunakan yaitu mencegah atau 

menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum waktunya 

berakhir, dan membantu interaksinya (Syamsul Bachri, 2010, 

h. 110). 

2.1.4 Tahapan Regulasi Diri 

Pada ilmu psikologi sebenarnya akar dari teori regulasi Albert Bandura yaitu 

teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif Bandura mengemukakan bahwa 

kepribadian seseorang dibentuk dari pola kognitif, perilaku, dan lingkungan 

(Abdul Manab, 2016, h. 8). Adapun tahapan reguasi diri diantaranya yaitu : 

2.1.4.1 Receiving merupakan langkah yang dilakukan individu ketika 

menerima informasi awal yang didapatkan, sebaiknya relevan dan 

baik agar informasi yang didapatkan membuat individu 
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menghubungkan dengan informasi yang telah didapatkan 

sebelumnya ataupun hubungan dengan aspek-aspek lainnya. 

2.1.4.2 Evaluating merupakan pengelolaan informasi. Pada proses 

evaluating dapat dilakukan dengan membandingkan masalah dari 

lingkungan (eksternal) dengan yang pendapat pada diri pribadi 

(internal) yang telah didapatkan sebelumnya. Dengan adanya 

evaluating, individu dapat mengumpulkan hasil informasi dan 

melihat perbedaan pada lingkungan luar serta melihat perbedaan 

yang akan menjadi sumbangan paling besar pada proses tindakan 

atau keputusan yang akan diambil nantinya. 

2.1.4.3 Searching merupakan tahapan pencarian solusi masalah. Pada 

tahapan ini individu akan melihat perbedaan antara lingkungan dan 

pendapat peribadinya, maka individu akan mencari solusi untuk 

menekan perbedaan masalah tersebut. Pencarian solusi dapat 

dilakukan dengan mempersepsikan terlebih dahulu masalah 

terhadap dirinya, kemudian hubungannya dengan orang lain atau 

lingkungan masyarakat, serta mencari kesulitan yang paling 

minimal didapatkan ketika melakukan tindakan. 

2.1.4.4 Formulating merupakan penetapan tujuan atau rencana yang 

menjadi target dengan memperhitungkan masalah seperti waktu, 

tempat, media, ataupun aspek lainnya yang menjadi pendukung 

yang dapat mencapai tujuan secara efisien. Dalam penetapan 

tujuanberguna untuk memantau seberapa besar kemajuan yang 

berhasil diraih, dan untuk menyesuaikan strategi yang dapat 
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diterapkan untuk menjadi kunci utama agar dapat meraih 

keberhasilan yang lebih baik. 

2.1.4.5 Implementing merupakan tahapan pelaksanaan rencana yang telah 

dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan.  

2.1.4.6 Assesing merupakan tahapan akhir untuk mengukur seberapa 

maksimal rencana dan tindakan yang telah dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian tentang seberapa 

maksimal tindakan yang dilakukan akan memberikan efek ketika 

melakukan tindakan selanjutnya.Assesing adalah bagian dari proses 

intropeksi diri individu dan dapat berefek pada penilaian diri 

tentang seberapa besar kontribusi perilaku yang telah dilakukan. 

2.1.5 Perkembangan dan Sistem Regulasi Diri 

Perkembangan dan sistem regulasi diri tergantung pada tiga interaksi 

timbal balik diantaranya yaitu : 

2.1.5.1 Individu (diri) 

Faktor pribadi merupakan faktor yang paling dominan dan kuat untuk 

melakukan self-regulated leraning. Faktor tersebut diantaranya : 

2.1.5.1 Pengetahuan individu, semakin banyak dan beragam 

pengetahuan yang dimiliki individu akan semakin membantu 

individu dalam meregulasi dirinya. 

2.1.5.2 Tingkat kemampuan metakogisi yang dimiliki individu yang 

semakin tinggi akan membantu pelaksanaan pengelolaan diri 

dalam diri individu. 
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2.1.5.3 Tujuan yang ingin dicapai, semakin banyak dan kompleks 

tujuan yang ingin diraih, semakin besar kemungkinan individu 

melakukan regulasi diri. 

2.1.5.2 Perilaku 

Perilaku mengacu pada upaya individu menggunakan kemampuan 

yang dimiliki. Semakin besar dan optimal upaya yang dikerahkan individu 

dalam mengatur dan mengorganisasikan suatu aktivitas akan 

meningkatkan pengelolaan dan regulation pada diri individu. 

2.1.5.3 Lingkungan 

Teori sosial kognitif mencurahkan perhatian khusus pada pengaruh 

sosial dan pengalaman pada fungsi manusia. Lingkungan merupakan 

bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihindarkan dari 

lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Keduanya memberi 

kontribusi pada perkembangan diri dan keterampilan evaluatif  dan 

memberikan standar internal dalam pemberian informasi pada penyesuaian 

diri (Syaiful Bahri Djamarah, 2002, h. 142). 

Regulasi diri dipengaruhi dari faktor eksternal maupun faktor internal. Adapun 

faktor internal yang mempengaruhi regulasi diri yaitu adanya pengetahuan 

individu atau pola kognisi mengenai pengelolaan diri, adanya perilaku individu 

dalam mengatur dan mengorganisasikan diri. Sedangkan faktor ekternal yang 

mempengaruhi regulasi diri berasal dari lingkungan alamiah dan sosial budaya 

seperti pola asuh orang tua, budaya dan adat istiadat. Sehingga dengan adanya 

regulasi diri yang baik, maka individu dapat memberikan manfaat pada dirinya, 
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seperti menguasai implus tingkah lakunya, melawan godaan, mengendalikan 

pikiran, dan mengelola emosinya. 

2.2 COPING STRESS 

2.2.1 Pengertian Coping Stress 

Pengelolaan stres disebut juga dengan istilah coping. Istilah coping stress 

merujuk pada identifikasi dan analisis terhadap permasalahan yang terkait dengan 

stres dan aplikasi berbagai alat terapiutik untuk mengubah sumber stres atau 

pengalaman stres. Secara teoritis, usaha yang dilakukan individu untuk mencari 

jalan keluar dari masalah agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

terjadi. Coping terdiri atas upaya-upaya yang berorientasi pada kegiatan dan 

intrapsikis untuk mengelola (seperti menuntaskan, tabah, mengurangi, atau 

menimbulkan) tuntutan internal dan eksternal serta konflik. Ada banyak 

pengertian coping yang diungkapkan beberapa ahli diantaranya yaitu : 

2.2.1.1 R.S. Lazarus dan Folkman mengatakan bahwa coping stress adalah 

proses mengelola tuntunan (internal atau eksternal) yang ditaksir 

sebagai beban karena luar kemampuan diri individu. Coping terdiri 

atas upaya-upaya yang berorientasi kegiatan dan intrapsikis untuk 

mengelola (seperti menuntaskan, tabah, mengurangi, atau 

meminimalkan) tuntutan internal dan eksternal dan konflik 

diantaranya.  

2.2.1.2 Matheny, dkk mengemukakan  bahwa coping stress sebagai segala 

usaha, sehat maupun tidak sehat, positif maupun negatif, usaha 

kesadaran atau ketidaksadaran, untuk mencegah, menghilangkan, atau 
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melemahkan stresor, atau untuk meberikan ketahanan terhadap 

dampak stres. 

2.2.1.3 Weiten dan Lloyd mengemukakan bahwa coping stress merupakan 

“upaya-upaya untuk mengatasi, mengurangi, atau menoleransi 

ancaman yang membebani perasaan yang tercipta karena stres.”  

2.2.1.4 Cotton dan Smith mendefenisikan coping stress adalah  sebagai suatu 

keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, 

mencegah, mengelola dan memulihkan diri dari stres yang dilakukan.  

2.2.1.5 Murphy mengatakan bahwa tingkah laku coping stress sebagai usaha 

untuk mengatasi suatu situasi baru yang secara potensial dapat 

mengancam, menimbulkan frustasi, dan tantangan.  

2.2.1.6 Munandar mendefenisikan coping stress sebagai usaha untuk 

mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu 

dan menampung akibat fisiologikal dari stres (Syamsu Yusuf, 2018, h. 

142). 

Dari defenisi para ahli diatas dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan 

coping stress merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi, mengantisipasi, 

menoleransi dan mengelola  ancaman berupa beban perasaan yang berpotensial 

dapat mengancam, menimbulkan stres, dan tantangan. 

2.2.2 Fungsi Coping stress 

Menurut Richard Lazarus, coping memiliki dua fungsi umum yaitu, fungsinya 

dapat berupa fokus ke titik permasalahan, serta melakukan regulasi emosi dalam 
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merespons masalah (Triantoro Safaria & Norfans Eka Saputra, 2009, h. 104-106). 

Adapun fungsi coping stres yaitu : 

2.2.2.1 Emotion-focused coping adalah suatu masalah suatu usaha untuk 

mengontrol respons emosional terhadap situasi yang sangat menekan. 

Emotion-focused coping cenderung dilakukan apabila individu tidak 

mampu atau merasa tidak mampu mengubah kondisi yang stressful, 

yang dilakukan individu adalah mengatur emosinya. Individu dapat 

mengatur respons emosinya dengan beberapa cara, antara lain adalah 

dengan mancari dukungan emosi dari sahabat, keluarga, melakukan 

aktivitas yang disukai dan berpikir yang memberikan penilaian 

mengenal situasi yang stressful. 

2.2.2.2 Problem-focused coping adalah usaha untuk mengurangi stresor, 

dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang 

baru untuk digunakan mengubah situasi, keadaan, atau pokok 

permasalahan. Individu akan cenderung menggunakan strategi ini 

apabila dirinya yakin akan dapat mengubah situasi.  

2.2.3. Faktor-Faktor Coping Stress 

Coping melibatkan usaha aktif untuk mengatasi tuntutan yang membuat stres. 

Dengan adanya coping yang baik dapat memberikan dampak positif bagi tubuh 

dan dapat memberikan kesejahteraan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

coping stressebagai upaya untuk mengedukasi atau mengatasi stres yaitu : 

2.2.3.1 Kendali diri (self-control) 

2.2.3.1.1 Efikasi diri merupakan perasaan mampu individu untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu. Efikasi diri membantu 
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seseorang untuk mengurangi respons terhadap stres yang 

dihadapinya. 

2.2.3.1.2 Hardiness yaitu merefleksikan karakteristik individu yang 

memiliki kendali pribadi, mau menghadapi tantangan, dan 

memiliki komitmen. Tingkat hardiness seseorang 

mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap stressor 

potensial dan respons terhadap stres-nya. 

2.2.3.1.3 Mastery merupakan perasaan mampu mengenadalikan 

respon stres yang muncul pada dirinya. Tingkat matrery 

memiliki hubungan dengan respon stres seseorang(Kartika 

Sari Dewi, 2012, h. 116). 

2.2.3.2 Meperkuat gaya hidup 

2.2.3.2.1 Membangun toleransi terhadap stres, dengan mengalami 

seberapa batasan atas dapat bertahan dari stres tanpa 

munculnya perilaku yang irasional. 

2.2.3.2.2. Mengubah langkah hidup, mengubah kebiasaan hidup 

menjadi lebih tahan stres, misalnya berjalan lebih lambat, 

bangun lebih pagi, sempatkan sarapan, hindari menunda 

pekerjaan, konsentrasi pada pekerjaan, berkumpul dengan 

teman, lakukan aktivitas santai, hindari kafein-alkohol-obat. 

2.2.3.2.3  Meningkatkan kesadaran diri yang bertujuan untuk 

membantu menjernihkan emosi dan menghindari beban 



 

 

30 

 

psikis atau stres yang bersumber dari situasi, kondisi atau 

peristiwa yang menyebabkan stres.  

2.2.3.2.4 Mengurangi ketegangan yang bertujuan untuk 

menghilangkan perasaan-perasaan menegangkan yang 

ditimbulkan oleh sekumpulan otot-otot yang mengalami 

ketegangan yang meliputi otot-otot tangan, bagian tangan 

dari siku ke pergelangan tangan, bagian belakang, leher, 

wajah, kaki dan pergelangan tangan (Susanto Wijono, 

2010, h. 165). 

2.2.3.3 Humoris 

Orang yang senang humor (humoris) cenderung lebih toleran dalam 

menghadapi situasi stres dari pada orang yang tidak senang humor (seperti 

orang yang bersikap kaku, dingin, pemurung, atau pemarah). Beberapa 

orang ahli psikologi sudah lama memperkirakan bahwa humor merupakan 

respons coping yang positif. Dalam hal ini, Martin dan Lefcourt 

menemukan bahwa humor dapat berfungsi untuk mengurangi dampak 

negatif stres terhadap suasana hati atau perasaan senang (Farid Mashudi, 

2013, h. 227). 

2.2.3.4 Dukungan sosial 

Dukungan sosial dapat diartikan sebagai “pemberian bantuan atau 

pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang 

memiliki hubungan dekat (saudara atau teman)”. Pengertian lainnya 

dikemukakan oleh Rietschin yaitu sebagai “pemberian informasi dari orang 

lain yang dicintai atau mempunyai kepedulian, dan memiliki jaringan 
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komunikasi atau kedekatan hubungan, seperti orang tua, suami/istri, teman 

dan orang yang aktif dalam lembaga keagamaan.” Dukungan sosial dapat 

meningkatkan kesehatan karena memiliki locus of control internal dan 

perasaan optimisme, hal tersebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh. 

Sumber dukungan sosial yang lebih formal berasal dari orang-orang yang 

memiiki penyakit, masalah, atau musibah yang sama (Padang Mursalin, 

2007, h. 15). 

2.2.3.5  Kepribadian 

Tipe atau karakteristik kepribadian seseorang mempunyai pengaruh 

yang cukup berarti terhadap coping atau usaha dalam mengatasi stres yang 

dihadapinya. Diantara tipe atau karakteristik kepribadian tersebut yaitu : 

2.2.3.5.1 Comitment, yaitu keyakinan seseorang tentang apa yang 

seharusnya dilakukan, seperti keterlibatannya dalam 

kehidupan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan 

lembaga-lembaga sosial. 

2.2.3.5.2 Internal locus control, yaitu dimensi kepribadian tentang 

keyakinan atau persepsi seseorang bahwa keberhasilan atau 

kegagalan yang dialaminya disebabkan oleh faktor internal. 

Sementara external locus control merupakan keyakinan 

seseorang bahwa kesuksesan atau kegagalan yang 

dialaminya disebabkan oleh faktor dari luar. 

2.2.3.5.3 Challenge, yaitu kecenderungan persepsi seseorang 

terhadap situasi, atau tuntutan yang sulit atau mengancam 
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sebagai suatu tantangan (peluang) yang harus dihadapi 

(Farid Mashudi2013, h. 224). 

Dari beberapa faktor coping stress diatas, Allah telah menjelaskan cara 

menghadapi stres sebagaimana terdapat dalam QS Al-Anbiya : 83-85 : 

šUθ•ƒr&uρøŒ Î) 3“ yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘’ ÎoΤ r&z Í_¡¡tΒ •� ‘Ø9$# |MΡr&uρãΝ ymö‘ r&šÏΗ ¿q≡§�9 $#∩∇⊂∪$uΖ ö6yftG ó™$$sù… çµs9$oΨ ø� t±s3sù
$tΒÏµÎ/ÏΒ 9h� àÊ(çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρ… ã&s# ÷δ r&Νßγn= ÷V ÏΒ uρóΟ ßγyè̈Β ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ$tΡ Ï‰Ψ Ïã3“ t� ò2ÏŒuρtÏ‰ Î7≈ yèù= Ï9∩∇⊆∪Ÿ≅Š Ïè≈ y

ϑ ó™Î) uρ}§ƒÍ‘ ÷Š Î) uρ# sŒuρÈ≅ ø� Å3ø9 $#(@≅ à2zÏiΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $#∩∇∈∪  

Terjemahannya : Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: 

"(Ya Tuhanku),sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit 

dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara 

semua Penyayang". Maka kamipun memperkenankan 

seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada 

padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, 

dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu 

rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi 

semua yang menyembah Allah. Dan (ingatlah kisah) Ismail, 

Idris dan Dzulkifli. semua mereka termasuk orang-orang 

yang sabar. (Qur’an 21 : 82-85) 

Keseluruhan surah diatas menunjukan bahwa bagaimana Islam mengajarkan 

umatnya dalam menghadapi stres. Secara garis besar, ada tiga hal yang penting 

diperhatikan dalam menghadapi stres, yaitu hubungan dengan Allah, pengaturan 

perilaku, dan dukungan sosial. Manusia wajib berusaha dan bersabar dengan 

melakukan manajemen waktu yang baik, namun segalanya dilakukan dengan 

pengharapan kepada Allah, dan Allah lah yang menentukan hasilnya, sesuai 

dengan apa yang diupayakan manusia. Manusia menyadari dan berusaha 

memperbaiki kesalahannya, dengan memohon apapun pertolongan Allah. Selain 

itu, hubungan antar sesama manusia juga penting sebagai dukungan sosial dalam 
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mengatasi segala masalah, terutama dukungan untuk bersabar dan melakukan hal 

yang benar sesuai dengan jalan Allah (Aliah B.Purwakania Hasan, 2008, h. 87). 

2.2.4 Strategi Penanggulangan Stres 

Konsep coping beserta pemberdayaan menunjukan coping pada dasarnya 

dapat bergerak dari yang adiktif hingga maladiktif. Antonovsky mengemukakan 

bahwa setiap strategi penanggulangan stres mempunyai tiga komponen yaitu : 

2.2.4.1. Rasionalitas, yaitu suatu penilaian yang akurat, objektif tentang 

situasi atau sumber stres. Penekanan kuat yang sudah diletakan 

pada penilaian objektif telah berakibat pada kecenderungan untuk 

melihat secara berlebihan arti penting dari kenyataan objektif. 

2.2.4.2. Fleksibilitas, yaitu tersedianya berbagai strategi penanggulangan 

untuk mengurangi stres dan keinginan untuk mempertimbangkan 

semua strategi itu dengan memilih strategi yang paling tepat. 

2.2.4.3. Daya pandang jauh ke depan, yaitu kemampuan untuk 

mengantisipasi konsekuensi dari berbagai strategi penanggulangan 

(Lin tri Rahayu, 2009, h. 182-183). 

2.2.5 Aspek-Aspek Coping 

2.2.5.1 Emosional Focused Coping 

Folkman dan Lazarus mengidentifikasi beberapa aspek emotional focused 

coping yang didapat dari penelitian-penelitiannya (Triantoro Safaria & 

Norfans Eka Saputra, 2009, h. 108).Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu : 
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2.2.5.1.1 Seeking social emotional support, yaitu mencoba untuk 

memperoleh dukungan secara emosional maupun sosial dari 

orang lain. 

2.2.5.1.2 Distancing, yaitu mengeluarkan upaya kognitif untuk 

melepaskan diri dari masalah atau membuat sebuah harapan 

positif. 

2.2.5.1.3 Escape avoidance, menghayal mengenai situasi atau 

melakukan tindakan atau menghindar dari situasi yang tidak 

menyenangkan. Individu melakukan fantasi dengan mencoba 

untuk tidak memikirkan mengenai masalah dengan tidur atau 

menggunakan alkohol yang berlebihan. 

2.2.5.1.4 Self control yaitu mencoba untuk mengatur perasaan diri 

sendiri atau tindakan dalam hubungannya untuk menyelesaikan 

masalah. 

2.2.5.1.5 Accepting responsibility, yaitu menerima untuk menjalankann 

masalah yang dihadapinya sementara mencoba untuk 

memilikirkan jalan keluarnya. 

2.2.5.1.6 Postive reappraisal, yaitu mencoba untuk membuat suatu arti 

positif dari situasi dalam masa perkembangan kepribadian, 

kadang-kadang dengan sifat religius. 

2.2.5.2 Problem Focused Coping 

Fokman dan Lazarus, mengindentifikasikan beberapa aspek problem 

focused coping yang didapat dari penelitian-penelitiannya (Triantoro Safaria 

& Norfans Eka Saputra, 2009, h. 109). Aspek-aspek tersebut yaitu : 
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2.2.5.2.1 Seeking supoort, yaitu mencoba untuk memperoleh informasi 

dari orang lain, seperti dokter, psikolog, atau guru. 

2.2.5.2.2 Confrontive coping, melakukan penyelesaian masalah secara 

konkret. 

2.2.5.2.3 Planful Problem-solving, menganalisis masalah setiap situasi 

yang menimbulkan masalah serta berusaha mencari solusi 

secara langsung terhadap masalah yang dihadapi. 

2.2.6 Multi Peran 

Multi peran merupakan seseorang yang berperan sebagai mahasiswi, berperan 

sebagai pekerja (publik-produktif) dan juga berperan sebagai ibu rumah tangga 

(domestik-reproduktif).Perempuan dianggap melakukan multi peran apabila ia 

bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik yang berhubungan dengan 

rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, melayani suami, dan 

merawat anak-anak. Selain itu perempuan bertanggung jawab dalam dunia 

pendidikan yang berkaitan dengan menyelesaikan studi selama kurang lebih 

empat tahun, serta perempuan bertanggung jawab atas tugas publik yang berkaitan 

dengan berkerja di sector publik (karir) yang berkerja diluar rumah dan bahkan 

sering kali berperan sebagai pencari nafkah utama (Nurul Hidayah, 2015, h. 109). 

Kecenderungan perempuan memilih kuliah, berkerja, dan mengurus rumah 

tangga akan menimbukan tekanan dari dalam diri akibat tanggung jawab yang 

harus diselesaikan sehingga perempuan yang mempunyai banyak peran, rentang 

terhadap stres yang diakibatkan oleh adanya tantangan, kesulitan, ancaman, 
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ataupun ketakutan terhadap bahaya kehidupan yang sulit terpecahkan sehingga 

seseorang dalam keadaan tidak berdaya.  

Namun, dengan adanya keterlibatan perempuan dalam menyelesaikan 

tanggung jawabnya, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya 

seperti adanya motivasi dari internal maupun eksternal, keinginan yang kuat untuk 

mengaktualisasikan diri, adanya keyakinan dan penilaian positif terhadap diri 

sendiri atas kemampuan untuk melakukan hal-hal positif yang dapat membawa 

pada keberhasilan dimasa yang akan datang. Selain itu juga, cara yang dapat 

dilakukan dengan melakukan coping, hal ini tergantung pada latar 

belakangkehidupan, budaya, kebiasaan, pola asuh dan pola kognitif seseorang 

dalam mengatasi stres (Rahmi Lubis, 2015, h. 51). 

2.2.7 Hubungan Regulasi Diri dan Coping Stress 

Stres merupakan fenomena psikofisik yang manusiawi dan dialami oleh setiap 

orang tanpa mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan atau status sosial-

ekonomi. Stres merupakan suatu keadaan yang bersifat internal, yang bisa 

disebabkan oleh tuntutan fisik (badan), atau lingkungan, dan situasi sosial yang 

berpotensi merusak dan tidak terkontrol.  

Menurut Hanger, stres sangat bersifat individual dan pada dasarnya bersifat 

merusak apabila tidak ada keseimbangan antara daya tahan mental dengan beban 

yang dirasakan. Aktifitas individu dalam mengurangi situasi stres menunjukan 

adanya pengaturan dalam dirinya atau yang biasa disebut dengan regulasi diri. 

Kunci utama dari stres adalah regulasi diri yang baik dalam mengelola dirinya 

atau mengambil manfaat dari situasi yang dialami, selain itu adanya penilaian 
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kognitif dengan melakukan coping dengan mengubah cara pandang terhadap stres 

(Veithzal Rivai, 2003, h. 321). 

Pengendalian diri atau regulasi diri memerlukan usaha besar menghilangkan 

batasan tekad untuk menjadi terkendali dengan cara merencanakan, memonitor, 

dan mengevaluasi perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Pada bagian otak yaitu 

“ekslusif sentral” mengambil gula darah yang ada saat terlibat dalam 

pengendalian diri, karena pengendalian diri beroperasi hampir sama seperti kerja 

otot. Meskipun energi dari “diri” dapat menghilangkan stres secara sementara, 

namun regulasi diri dapat mempengaruhi perilaku dan mengurangi stres yang 

berlebihan sehingga dapat mengendalikan diri (locus of control) dengan 

menghadapi rintangan yang dihadapi dan mengefikasi diri dalam bepikir positif 

terhadap perasaan dan kemampuan dalam mengerjakan tantangan (David G. 

Myers, 2012, h. 71-73). 

Regulasi diri dan coping stress memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya 

karena keduanya sama-sama merujuk pada pengelolaan yang didasari pada prinsip 

bertanggung jawab penuh atas setiap rasa ketidaknyamananan emosional, mental 

atau spritual. Regulasi diri dan coping stress yang sejatinya memilih untuk 

bersikap proaktif atas apa pun yang terjadi dari luar diri(Hasmiyah A. Rauf, 2003, 

h. 50).Sehingga dengan adanya regulasi diri dan coping stress yang baik, stres 

dapat diubah menjadi suatu pandangan yang positif terhadap diri dalam 

menghadapi situasi yang stressful, sehingga reaksi terhadap stres mempengaruhi 

bagaimana pikiran dan tubuh individu mempersepsikan suatu peristiwa dan 

respons terhadap stressor bisa menghasilkan outcome yang lebih baik bagi 

individu (Veithzal Rivai, 2003, h. 322). 
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Regulasi diri yang baik yaitu apabila individu dapat mengatur dirinya ke arah 

pengembangan yang lebih baik, bukan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari 

luar dirinya. Bila regulasi diri tidak memenuhi syarat atau adekuat kemungkinan 

berakibat pada stres. Faktor-faktor yang tidak adekuat yaitu lebih banyak 

menghimpun kegagalan, sedangkan kesuksesan dilupakan, lebih banyak 

memilikirkan masa lalu dan kurang menggagas masa depan, lebih banyak 

mengkritik diri dari pada menghargai diri, dan lebih menuntut standar atau target 

yang tidak sesuai dengan kemampuan (Zulfan Saam & Sri Wahyuni, 2014, h. 

140-141). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi diri memiliki hubungan 

positif dengan coping stress yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan 

semakin tinggi regulasi diri pada individu, maka semakin tinggi coping stress-nya. 

Sebaliknya, semakin rendah regulasi diri pada individu, maka semakin rendah 

pula coping stress-nya. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi diri yang baik 

maka inidividu dapat berusaha mengendalikan pikiran, perasaan dan dorongan 

hasrat dalam menghadapi stres dengan cara  mengatur situasi atau keadaan dirinya 

dan mampu mengatur stimulus yang tidak dikehendaki sehingga individu mampu 

melakukan coping dengan cara menghadapi masalah secara langsung, mampu 

mengendalikan diri, mampu meningkatkan kesadaran diri, dan mengurangi 

ketegangan hidup.  

2.2.8 Penelitian Relevan. 

Peneliti perlu untuk mencantumkan kajian relevan agar penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui sejauh mana hasil-hasil penelitian yang terkait dengan 

regulasi diri dan coping stress. Oleh karena itu dibutuhkan hasil penelitian yang 
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tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka diperoleh 

relevansi dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

2.2.8.1 Shinta Larasati Santoso, Penelitian Skripsi tahun 2015 dengan judul 

“Hubungan Regulasi Diri dengan Coping Stres Berfokus Masalah 

Pada Pengurus Ormawa FIP UNY”. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Shinta Larasati Santoso menunjukan bahwa ada 

hubungan antara regulasi diri dan coping  stres berfokus masalah. Hal 

ini ditegaskan bahwa semakin tinggi tingkat regulasi seseorang maka 

kecenderungan coping stres berfokus masalah juga semakin tinggi, 

sedangkan semakin rendah tingkat regulasi diri seseorang maka 

semakin rendah pula coping stres berfokus masalah. Koefisien 

determinasi sebesar 0,3819 yang berarti bahwa sumbangan variabel 

regulasi diri terhadap coping  stres berfokus masalah sebesar 38,19% 

(Shinta Larasaty Santoso, 2015, h. 94). Letak perbadaan dalam 

penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang 

hubungan regulasi diri dengan coping stress berfokus masalah pada 

pengurus ormawa FIP UNY, maka berbeda hanya dengan penelitian 

ini, dimana pada penelitian ini membahas tentang hubungan regulasi 

diri dan coping stress pada mahasiswi yang berkerja dan mengurus 

rumah tangga dan sekaligus membahas mengenai aspek-aspek 

regulasi diri dan coping stress serta melihat faktor-faktor yang 

menghambat regulasi diri dan coping stress. 

2.2.8.2 Dewi Nur Rachman, Penelitian skripsi tahun 2015 dengan judul 

“Regulasi Diri dalam Belajar pada Mahasiswa yang Memiliki Peran 
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Banyak”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nur 

Rachman menunjukan bahwa regulasi diri yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan peran yang banyak menunjukan terdapat regulasi 

diri dalam belajar berdasarkan regulasi kognitif, motivasi, dan 

perilaku konteks. Dan regulasi diri dalam belajar dapat dipengaruhi 

oleh faktor seperti karakteristik individu, atau kepribadian, ajaran 

budaya dan agama yang dianut, motivasi, keyakinan  diri dan situasi 

pencetus yang menyebabkan munculnya proses regulasi (Dwi Nur 

Rachmah, 2015, h. 75). Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah 

jika penelitian sebelumnya membahas tentang regulasi diri dalam 

belajar pada mahasiswa yang memiliki peran banyak. Berbeda dengan 

penelitian ini, membahas tentang tingkat regulasi diri dan coping 

stress dan melihat hubungan regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi multi peran dengan melihat aspek-aspek regulasi diri. 

Selain itu juga membahas tentang faktor-faktor yang menghambat 

regulasi diri dan coping stress.  

2.2.8.3 Insan Syarif Muttaqin, penelitian skripsi tahun 2018 dengan judul 

“Hubungan Mananjemen Waktu Dengan Regulasi Diri Dalam 

Belajar Santri Berstatus Mahasiswa di Pondok Pesantren Al-

Barokah”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Insan Syarif Muttaqin 

menunjukan bahwa ada hubungan positif antara manajemen waktu 

dengan regulasi diri dalam belajar pada santri berstatus mahasiswa. 

Semakin baik manajemen waktu maka semakin baik pula regulasi 

dalam belajar, sebaliknya semakin buruk manajeman waktu maka 
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semakin buruk pula regulasi dalam belajar nya. Korelasi manajemen 

waktu dengan regulasi diri dalam belajar diperoleh koefisien r = 0,808 

dengan signifikasi atay p= 0,000. Sumbangan efektif yang diberikan 

manajemen waktu terhadap regulasi diri dalam belajar sebesar 65,4% 

(Insan Syafir Muttaqin, 2018, h. 66). Letak perbadaan dalam 

penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang 

hubungan manajeman waktu dengan regulasi diri dalam belajar Santri 

Berstatus Mahasiswa, maka berbeda dengan penelitian ini yang 

membahas tentang hubungan regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha.  

2.2.8.4 Astaman, penellitian tesis tahun 2017 dengan judul “Regulasi Diri 

Dalam Belajar Pada Mahasiswi Berperan Ganda  (Studi Terhadap 

Mahasiswi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin 

Sambas). Dari penelitian yang dilakukan Astaman, menunjukan 

bahwa wanita berperan ganda yang melanjutkan pendidikan ke 

jenjang perguruan tinggi dilatar belakangi oleh keinginan diri sendiri 

dan dukungan dari orang-orang terdekat. Selain itu ditemukan empat 

bentuk regulasi diri dalam belajar pada mahasiswi berperan ganda di 

IAIS Sambas yakni regulasi kognitif, regulasi motivasi, regulasi 

perilaku dan regulasi emosi. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi regulasi diri dalam belajar yang dilakukan subjek 

dalam penelitian ini adalah faktor pribadi (person), faktor perilaku 

(behavior), dan faktor lingkungan (environment), (Astaman, 2017, h. 

103-104). Letak perbadaan dalam penelitian ini adalah jika penelitian 
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sebelumnya membahas tentang regulasi diri dalam belajar pada 

mahasiswi berperan ganda dengan melihat bentuk regulasi diri dan 

faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Maka berbeda dengan 

penelitian ini, tidak hanya melihat regulasi diri tetapi melihat 

hubungan antara regulasi diri dan coping stress pada mahasiswi multi 

peran dan juga membahas tentang aspek-aspek regulasi diri dan 

coping stress. Serta membahas faktor-faktor yang menghambat 

regulasi diri dan coping stress. 

2.2.8.5 Jati Sekti Widyasrini, penelitian publikasi Ilmiah tahun 2016 dengan 

judul “Konflik Peran Ganda, Coping Stress dan Dukungan Sosial 

Sebagai Prediktor Kesejahteraan Hidup pada Perwat”. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Jati Sekti Widyasrini menunjukan 

bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara konflik peran 

ganda, coping stress  dan dukungan sosial dengan kesejahteraan 

hidup. Sumbangan efektif konflik peran ganda, coping stress dan 

dukungan sosial dengan kesejahteraan hidup sebesar 27,5%. Dari 

ketiga prediktor kesejahteraan hidup, dukungan sosial merupakan 

prediktor tertinggi. Aspek variabel konflik peran ganda memiliki 

pengaruh negatif terhadap kesejahteraan hidup. Artinya semakin 

tinggi konflik peran ganda yang dialami perawat dan menurunkan 

kesejahteraan hidup perawat. Sedangkan aspek variabel dukungan 

sosial memiliki pengaruh positif yang lebih besar dari pada aspek 

variabel coping stress terhadap kesejahteraan hidup perawat. Artinya, 

semakin meningkatnya dukungan sosial perwat maka kesejahteraan 
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hidup perawat semakin tinggi. Implikasi bagi Ilmu dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan hidup bagi perawat (Jati Uji Sekti 

Widyasrini, 2016, h. 16). Letak perbadaan dalam penelitian ini adalah 

jika penelitian sebelumnya membahas tentang konflik peran ganda, 

coping stress dan dukungan keluarga sebagai prediktor kesejahteraan 

hidup pada perawat, maka berbeda dengan penelitian ini, membahas 

tentang hubungan regulasi diri dan coping stress pada mahasiswi 

multi peran dengan melihat aspek-aspek regulasi diri dan coping 

stress serta melihat faktor-faktor yang penghambat regulasi diri dan 

coping stress. 

2.2.8.6 Rizka Fitria Luthfy, penelitian skripsi tahun 2018 dengan judul 

“Hubungan antara konflik peran ganda dengan stres pada mahasiswi 

yang sudah menikah”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka 

Fitria Luthfy menunjukan bahwa data diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,699 dengan sig. sebesar 0,000; p < 0,01. Artinya 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara konflik peran 

ganda dengan stress pada mahasiswi yang sudah menikah.  

Sumbangan efektif konflik peran ganda terhadap stres pada mahasiswi 

yang sudah menikah sebesar 48,9%, sehingga masih ada 51,1% faktor 

lain yang berpengaruh  terhadap stres pada mahasiswi yang sudah 

menikah (Rizka Fitria Luthfy, 2018, h. 8). Letak perbadaan dalam 

penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang 

hubungan antara konflik peran ganda dengan stres pada mahasiswi 

yang sudah menikah, maka berbeda dengan penelitian ini yang 
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membahas tentang hubungan regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi multi peran dengan melihat aspek-aspek regulasi diri dan 

coping stress serta faktor-faktor penghambat regulasi diri dan coping 

stress. 

2.2.8.7 Mutiara Nandini, penelitian skripsi pada tahun 2013 dengan judul 

“Hubungan Antara Regulasi emosi dengan Problem Focused Coping 

Taruna Tingkat III Akademi Kepolisian Semarang”. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nandini menunjukan bahwa 

analisis regresi sederhana menunjukan koefisien rxy= 0,860 dengan 

p=0,000 (p<0,05), artinya terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara regulasi emosi dan problem focused coping yang dimiliki 

Taruna. Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi regulasi 

emosi, maka semakin tinggi problem focused coping yang dimiliki 

taruna. Sebaliknya, apabila semakin rendah regulasi emosi maka 

problem focused coping terhadap taruna semakin rendah. Letak 

perbadaan dalam penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya 

membahas tentang hubungan antara regulasi diri dan problem focused 

coping pada taruna tingkat III maka berbeda dengan penelitian ini, 

membahas tentang hubungan regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi yang mempunyai multi peran dengan melihat aspek-aspek 

regulasi diri dan coping stress serta melihat faktor penghambat 

regulasi diri dan coping stress (Mutiara Nandini, 2013, h. 8). 

2.2.8.8 Risa Sulfiana, Penelitian Skripsi dengan judul “Regulasi diri (self 

Regulation) Perempuan karir. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh Risa Sulfiana menunjukan bahwa Menurut K.H Husein 

Muhammad dan Nassarudin Umar memperbolehkan perempuan untuk 

berkerja namun harus dengan izin suami dan juga mengikuti syariat 

yang telah diatur di dalam Islam dan Perempuan karir dalam keluarga 

muslim di Ponerogo masih memiliki tiga beban yang harus menjadi 

tanggung jawabnya. Dalam kasus di Kabupaten Ponerogo ini, 

perempuan yang berprofesi sebagai guru dan hakim sudah memiliki 

tehapan-tahapan regulasi diri (self regulation) yang seperti standar, 

self monitoring, evaluasi diri, dan konsekuensi-konsekuensi, sehingga 

mampu mempertahankan keluarganya. Letak perbadaan dalam 

penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang 

regulasi diri (self regulation) perempuan karir, maka berbeda dengan 

penelitian ini, membahas tentang hubungan regulasi diri dan coping 

stress pada mahasiswi yang telah menikah dan berkerja dengan 

melihat aspek-aspek regulasi diri dan coping stress serta melihat 

faktor-faktor penghambat regulasi diri dan coping stress (Risa 

surfiana, 2018, h. 80) 

Berdasarkan hasil kajian teori dan kajian relevan, maka peneliti menyusun 

hipotesis bahwa regulasi diri dan coping stress memiliki hubungan positif yang 

signifikan. Kajian teoritis menjelaskan bahwa regulasi diri merupakan 

kemampuan individu dalam merencanakan dan mengendalikan pikiran, perasaan, 

dan dorongan hasrat dalam menghadapi stres dengan cara mengatur situasi 

keadaan dirinya dan mampu mengatur stimulus yang tidak dikehendaki sehingga 

individu mampu melakukan coping. Dengan demikian, semakin tinggi regulasi 
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diri pada individu maka semakin tinggi coping stress-nya. Sebaliknya, semakin 

rendah regulasi diri pada individu, maka semakin rendah pula coping stress-nya.  

Demikian juga, peneliti menduga bahwa aspek-aspek regulasi dan coping stress 

subjek akan beragam karena perbedaan latar belakang, dan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor penghambat. 

Penelitian tentang regulasi diri dan coping stress biasanya hanya dilakukan 

dengan metode kuantitatif atau dengan metode kualitatif saja, sehingga hasil yang 

ditemukan tidak mendalam dan komperhensif tentang bagaimana regulasi diri dan 

coping stress-nya. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu 

dengan mengabungkan data kuantitatif dan kualitatif yang dikenal dengan mixed 

methods atau metode penelitian kombinasi agar data yang diperoleh data yang 

komperhensif, valid, dan obyektif.  

Pada metode kuantitatif, peneliti menggunakan angket disertai dengan 

penghitungan data statistik dengan menghitung tingkat regulasi diri dan tingkat 

coping stress serta menguji apakah ada hubungan antara regulasi diri dan coping 

stress. Pada metode kualitatif peneliti akan mengumpulkan data dengan 

melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui aspek-aspek regulasi diri dan 

coping stress serta faktor-faktor yang menghambat regulasi diri dan coping stress 

pada mahasisiwi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha. 

 

 

 


