
      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Strategi Coping 

1. Pengertian strategi coping 

Strategi Coping berasal dari kata “Cope“ yang berarti lawan, 

mengatasi menurut Sarafino (dalam Smet 1994).Strategi coping sebagai 

suatu proses dimana individu mencoba untuk mengelola stres yang ada 

dengan cara tertentu. Menurut Lazarus & Folkman (dalam Smet, 1994), 

Strategi coping adalah suatu proses di mana individu mencoba untuk 

mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan (baik itu tuntutan yang 

berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan) dengan 

sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi 

stressfull. 

Folkman (dalam Yenjeli, 2007) mengartikan strategi coping sebagai 

perubahan pemikiran dan perilaku yang digunakan oleh seseorang yang 

dalam menghadapi tekanan dari luar maupun dalam yang disebabkan oleh 

transaksi antara seseorang dengan lingkungannya yang dinilai sebagai 

stressor. coping ini nantinya akan terdiri dari upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi keberadaan stressor. 

Pengertian strategi coping lebih dahulu merujuk pada kesimpulan total 

dari metode personal, dapat digunakan untuk menguasai situasi yang penuh 

dengan stres. Strategi  Coping termasuk dalam rangkaian dari kemampuan 
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untuk bertindak pada lingkungan dan mengelola ganguan emosional 

kognitif, serta reaksi psikis. 

Menurut Lazarus pemilihan cara mengatasi masalah ini disebut 

dengan istilah proses strategi coping, coping dipandang sebagai faktor yang 

menentukan kemampuan manusia untuk melakukan penyesuaian terhadap 

situasi yang menekan (stressful life events). Pada dasarnya coping 

menggambarkan proses aktivitas kognitif, yang disertai dengan aktivitas 

perilaku (Folkman, 1984).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi coping adalah segala usaha 

individu untuk mengatur tuntutan lingkungan dan konflik yang muncul, 

mengurangi ketidaksesuaian/kesenjangan persepsi antara tuntutan situasi 

yang menekan dengan kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan 

tersebut.  

2. Jenis- jenis Strategi Coping 

Para ahli menggolongkan dua strategi coping yang biasanya 

digunakan oleh individu, yaitu: problem-solving focused coping, dimana 

individu secara aktif mencari penyelesaian dari masalah untuk 

menghilangkan kondisi atau situasi yang menimbulkan stres; dan emotion-

focused coping, dimana individu melibatkan usaha-usaha untuk mengatur 

emosinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan 

ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa individu menggunakan kedua cara tersebut 

untuk mengatasi berbagai masalah yang menekan dalam berbagai ruang 
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lingkup kehidupan sehari-hari Lazarus & Folkman ( dalam Yenjeli, 2001). 

Faktor yang menentukan strategi mana yang paling banyak atau sering 

digunakan sangat tergantung pada kepribadian seseorang dan sejauhmana 

tingkat stres dari suatu kondisi atau masalah yang dialaminya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi coping 

ialah strategi atau pilihan cara berupa respon perilaku dan respon pikiran 

serta sikap yang digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang 

ada agar dapat beradaptasi dalam situasi menekan. 

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi strategi Coping 

Menurut Mutadin (2002) cara individu menangani situasi yang 

mengandung tekanan ditentukan oleh sumber daya individu yang meliputi 

kesehatan fisik/energi, keterampilan memecahkan masalah, keyakinan atau 

pandangan positif, keterampilan sosial dan dukungan sosial dan materi. 

a. Kesehatan fisik 

Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama dalam usaha 

mengatasi stres individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup 

besar. 

b. Keterampilan memecahkan masalah 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari informasi, 

menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk 

menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan 

alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai, dan pada 
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akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang 

tepat. 

c. Keyakinan atau pandangan positif 

Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti 

keyakinan akan nasib (eksternal locus of control) yang mengerahkan 

individu pada penilaian ketidakberdayaan (helplessness) yang akan 

menurunkan kemampuan strategi coping tipe : problem-solving focused 

coping. 

d. Keterampilan sosial 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan 

bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial 

yang berlaku di masyarakat. 

e. Dukungan sosial 

Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi dan 

emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, anggota 

keluarga lain, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. 

f. Materi 

Dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, barang-barang atau 

layanan yang biasanya dapat dibeli. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi coping adalah kesehatan fisik/energi, keterampilan 

memecahkan masalah, keyakinan atau pandangan positif, keterampilan 

sosial dan dukungan sosial dan materi. 
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4. Aspek-aspek strategi coping 

Carver, dkk (1989) menyebutkan aspek-aspek strategi coping antara 

lain: 

a. Keaktifan diri, suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan atau 

mengelabuhi penyebab stres atau memperbaiki akibatnya dengan cara 

langsung. 

b. Perencanaan, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab stres 

antara lain dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan 

tentang langkah upaya yang perlu diambil dalam menangani suatu 

masalah. 

c.  Kontrol diri, individu membatasi keterlibatannya dalam aktifitas 

kompetisi atau persaingan dan tidak bertindak terburu-buru. 

d.  Mencari dukungan sosial yang bersifat instrumental, yaitu sebagai 

nasihat, bantuan atau informasi. 

e.  Mencari dukungan sosial yang bersifat emosional, yaitu melalui 

dukungan moral, simpati atau pengertian. 

f.  Penerimaan, sesuatu yang penuh dengan stres dan keadaan yang 

memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut. 

g.  Religiusitas, sikap individu menenangkan dan menyelesaikan masalah 

secara keagamaan. 

Aspek-aspek strategi coping menurut Folkman, dkk (1986): 

a. Confrontive coping, mengubah situasi secara agresif dan adanya 

keberanian mengambil risiko. 
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b. Distancing, mengeluarkan upaya kognitif untuk melepaskan diri dari 

masalah atau membuat harapan positif. 

c. Self control, mencoba untuk mengatur perasaan diri sendiri atau tindakan 

dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah. 

d. Seeking social support, mencoba untuk memperoleh informasi atau 

dukungan secara emosional. 

e. Accepting responsibility, menerima untuk menjalani masalah yang 

dihadapi sementara mencoba untuk memikirkan jalan keluarnya. 

f. Planful problem solving, memikirkan suatu rencana tindakan untuk 

mengubah dan memecahkan situasi. 

g. Positive reappraisal, mencoba untuk membuat suatu arti positif dari 

situasi dalam masa perkembangan kepribadian, kadang-kadang dengan 

sifat yang religius. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek strategi 

coping meliputi confrontive coping, distancing, self control, seeking social 

support, accepting responsibility, planful problem solving, dan positive 

reappraisal. 

 

B. Self efficacy 

1. Pengertian self efficacy 

Menurut Bandura bahwa self efficacy adalah keyakinan individu 

mengenai kemampuan dirinya dalam melakukam tugas atau tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil tertentu (Ghufron dan Risnawita, 2011). 
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Self efficacy adalah evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau 

kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan dan 

mengatasi hambatan. Self efficacy mengacu pada keyakinan akan 

kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif 

dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi (Smet, 

1994). 

Teori self efficacy merupakan pengembangan dari teori belajar sosial 

oleh Bandura. Self efficacy mengacu pada kemampuan yang dirasakan untuk 

membentuk perilaku yang relevan pada tugas atau situasi khusus. 

Berdasarkan konsep tersebut, maka self efficacy dapat diaplikasikan pada 

pegawai dari seluruh organisasi dengan berbagai jenis dan bidang kerja, 

tidak terkecuali pada perawat yang bekerja di rumah sakit. Self efficacy 

menurut Rodin & Salovey (dalam Smet, 1994) akan mempengaruhi sistem 

fisiologis yang memperantarai hasil kesehatan. Ada dugaan bahwa self 

efficacy berkaitan dengan promosi kesehatan dan perilaku yang 

menghambat kesehatan. Self efficacy juga mempengaruhi kualitas dan 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan. 

Menurut Bandura bahwa self efficacy dapat mempengaruhi setiap 

tingkat dari perubahan pribadi, baik saat individu tersebut 

mempertimbangkan perubahan kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan, 

seberapa berat usaha yang dipilih, seberapa banyak perubahan, dan seberapa 

baik perubahan yang akan dipelihara. Selain mempengaruhi kebiasaan yang 

berkaitan dengan kesehatan, perasaan self efficacy akan meningkatkan 

kekebalan terhadap stress dan depresi dan mengaktifkan perubahan-
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perubahan biokemis yang dapat mempengaruhi berbagai macam aspek dari 

fungsi kekebalan (immune function) (Smet, 1994). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa self efficacy 

adalah keyakinan seorang individu terhadap kemampuannya untuk 

mengatur dan melaksanakan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dimana 

individu yakin mampu untuk menghadapi segala tantangan dan mampu 

memprediksi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

2. Tingkatan self efficacy 

Tingkat self efficacy yang lebih tinggi dipostulatkan dapat 

menyebabkan perilaku approach versus avoidance. Terdapat empat sumber 

informasi efficacy, yang mengarah pada perkembangan awal ekspektasi 

efficacy dan dapat dipergunakan untuk meningkatkannya, yaitu keberhasilan 

kinerja (performance accomplishments), belajar melalui pengamatan 

(vicarious learning/modeling), peningkatan emosi (emotional arousal/ 

anxiety), dan persuasi dan dorongan sosial (Tarsidi, 2007).  

Ekspektasi self efficacy mengacu pada keyakinan seseorang mengenai 

kemampuanya untuk berhasil melakukan suatu tugas atau perilaku. 

Ekspektasi self efficacy terkait dengan perilaku spesifik dan tidak bersifat 

umum, maka konsep ini harus mengacu pada perilaku tertentu agar 

bermakna.  Konsep ekspektasi self efficacy bermanfaat untuk memahami 

dan memodifikasi perilaku seseorang. Menurut Bandura (dalam Tarsidi, 
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2007) bahwa ekspektasi self efficacy mempunyai sekurang-kurangnya tiga 

konsekuensi perilaku. Ketiga konsekuensi perilaku tersebut adalah:  

a. Perilaku mendekat atau menghindar (approach versus avoidance 

behaviour). 

b. Keberhasilan kinerja (performance accomplishment) dalam ranah 

sasaran. 

c. Kegigihan (persistence) dalam menghadapi rintangan atau pengalaman 

yang tidak diharapkan.  

Secara garis besar, self efficacy terbagi atas dua bentuk yaitu self 

efficacy yang tinggi dan self-efficacy yang rendah. Dalam mengerjakan 

tugas- tugas, individu yang memililci self efficacy yang tinggi akin 

cenderung memilih terlibat langsung, sementara individu yang memiliki self 

efficacy rendah cenderung menghindari tugas tersebut. 

Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi cenderung 

mengerjakan suatu tugas tertentu, sekalipun tugas-tugas tersebut merupakan 

tugas yang sulit. Mereka tidak memandang tugas sebagai suatu ancaman 

yang harus mereka hindari. Selain itu, mereka mengembangkan minat 

intrinsik dan ketertarikan yang mendalam terhadap suatu aktivitas, 

mengembangkan tujuan, dan berkomitmen dalam mencapai tujuan tersebut. 

Mereka juga meningkatkan usaha mereka dalam mencegah kegagalan yang 

mungkin timbul. Mereka yang gagal dalam melaksanakan sesuatu, biasanya 

cepat mendapatkan kembali self efficacy mereka setelah mengalami 

kegagalan tersebut (Bandura, 1997). 
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Individu yang memiliki self efficacy tinggi menganggap kegagalan 

sebagai akibat dan kurangnya usaha yang keras, pengetahuan, dan 

keterampilan. Individu yang ragu akan kemampuan mereka (self efficacy 

yang rendali) akan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut 

dipandang sebagai ancaman bagi mereka. Individu memiliki aspirasi yang 

rendah serta komitmen yang rendah dalani mencapai tujuan yang mereka 

pilih atau mereka tetapkan. Ketika menghadapi tugas-tugas yang sulit, 

mereka sibuk memikirkan kekurangan-kekurangan diri mereka, gangguan-

gangguan yang mereka hadapi, dan semua hasil yang dapat merugikan 

mereka. Individu yang memiliki self efficacy yang rendah tidak berpikir 

tentang bagaimana cara yang bak dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit. 

Saat menghadapi tugas yang sulit, mereka mengurangi usaha-usaha mereka 

dan cepat menyerah. Mereka juga lamban dalam membenahi ataupun 

mendapatkan kembali self efficacy mereka ketika menghadapi kegagalan 

(Bandura, 1997). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan 

self efficacy memiliki empat sumber informasi efficacy, yang mengarah 

pada perkembangan awal ekspektasi efficacy dan dapat dipergunakan untuk 

meningkatkannya, yaitu keberhasilan kinerja (performance 

accomplishments), belajar melalui pengamatan (vicarious 

learning/modeling), peningkatan emosi (emotional arousal/ anxiety), dan 

persuasi dan dorongan sosial. 
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3. Sumber informasi pembentuk self efficacy 

Bandura ( Damandiri, 2008) menggambarkan empat sumber informasi 

yang mengarah ke self efficacy yaitu : 

a. Penguasaan aktif 

Penguasaan aktif dengan melihat pada diri peserta seberapa besar 

dia dapat menguasai pelatihan, penguasaan aktif akan dapat 

meningkatkan self efficacy sedangkan orang yang tidak menguasai 

pelatihan akan ada kecenderungan menurunkan self efficacy. 

b. Pengalaman 

Pengalaman, baik pengalaman diri maupun pengalaman orang lain 

menyediakan informasi langsung mengenai kemampuan memprediksi 

dan mengatasi ancaman-ancaman untuk mengembangkan dan 

membuktikan self efficacy yang kuat. Secara umum, keberhasilan akan 

meningkatkan self efficacy, sedangkan kegagalan akan menurunkan 

efficacy. Hal ini dapat dijelaskan misalnya pengalaman masa lalu 

mengenai keberhasilan dan kegagalan seseorang akan dapat diharapkan 

menjadi sumber efficacy. Secara umum keberhasilan akan meningkatkan 

efficacy sedangkan kegagalan akan menurunkan efficacy. 

Pengalaman orang lain yang memiliki kesamaan mampu 

melakukan sesuatu dengan berhasil dapat meningkatkan self efficacy 

seseorang dan sebaliknya, mengamati orang lain yang dipresepsikan 

sama kompetensinya gagal, meskipun telah berusaha keras, akan 
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merendahkan penilaian seseorang tentang kemampuannya dan 

menurunkan usahanya. 

c. Persuasi 

Persuasi dapat berupa persuasi sosial (orang lain yang 

menyakinkan bahwa kita dapat melakukan sesuatu) atau persuasi diri 

(meyakinkan diri sendiri). 

d. Pembangkit fisiologis 

Pembangkit fisiologis yaitu individu mengamati tingkat efficacy 

dengan memperhatikan reaksi emosional dalam menghadapi situasi. 

Ketika individu merasa terlalu cemas atau takut, mereka akan 

mengantisipasi kegagalan. Individu yang tidak terlalu tegang cenderung 

mempresepsikan dirinya dapat berhasil. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sumber pembentuk 

self efficacy meliputi penguasaan aktif dengan melihat pada diri sendiri, 

pengalaman, persuasi untuk meyakinkan diri sendiri dan kesadaran diri 

untuk memperhatikan reaksi emosional dalam menghadapi situasi tertentu. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy 

Tinggi rendahnya self efficacy seseorang sangat bervariasi yang 

disebabkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

mempersepsikan kemampuan diri individu. Menurut Bandura (1997), 

tingkat self efficacy seseorang dipengaruhi oleh: 
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a. Sifat dan tugas yang dihadapi individu 

Sifat tugas dalam hal ini meliputi tingkat kesulitan dan 

kompleksitas dan tugas yang dihadapi. Semakin sedikit jenis tugas yang 

dapat dikerjakan dan tingkat kesulitan tugas yang relatif mudah, maka 

makin besar kecenderungan individu untuk menilai rendah 

kemampuannya sehingga akan menurunkan self efficacy-nya. Namun 

apabila seseorang tersebut mampu menyelesaikan berbagai macam tugas 

dengan tingkat kesulitan yang berbeda, maka individu akan menilai 

dirinya mempunyai kemampuan sehingga akan meningkatkan self 

efficacy-nya. 

b. Insentif eksternal (reward) yang diterima individu dan orang lain.  

Semakin besar insentif atau reward yang diperoleh seseorang 

dalam penyelesaian tugas, maka semakin tinggi derajat self efficacy-nva. 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan self efficacy adalah 

competence contingent incentif, yaitu insentif atau reward yang diberikan 

oleh orang lain yang merefleksikan keberhasilan seseorang dalam 

menguasai atau melaksanalcan tugas tertentu. 

c. Status atau peran individu dalam lingkungannya.  

Seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi dalam 

lingkungannya atau kelompoknya akan mempunyai derajat kontrol yang 

lebih besar pula sehingga memiliki self efficacy yang lebih tinggi. 
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d. Informasi tentang kemampuan diri 

Informasi yang disampaikan orang lain secara langsung bahwa 

seseorang mempunyai kemampuan tinggi, dapat menambah keyakinan 

diri seseorang sehingga mereka akan mengerjakan suatu tugas dengan 

sebaik mungkin. Namun apabila seseorang mendapat informasi 

kemampuannva rendah maka akan menurunkan self efficacy sehingga 

kinerja yang ditampilkan rendah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  faktor  - faktor self 

efficacy akan mempengaruhi Tinggi rendahnya self efficacy seseorang 

sangat bervariasi yang disebabkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh 

dalam mempersepsikan kemampuan diri individu.  

4. Penilaian self efficacy 

Seberapa jauh orang meningkatkan self efficacy melalui keberhasilan 

performansi akan tergantung seberapa besar usaha yang dikeluarkan. 

Keberhasilan yang diperoleh melalui usaha yang besar memberikan efficacy 

yang lebih kecil daripada keberhasilan yang diperoleh dengan usaha yang 

sedikit. Hal ini disebabkan karena performansi yang mudah dicapai 

memberi kesan tingkat kemampuan diri yang lebih tinggi dari pada prestasi 

yang diperoleh melalui kerja yang lambat dan berat (Tarsidi, 2007). 

Self efficacy yang menyebabkan keterlibatan aktif dalam kegiatan, 

mendorong perkembangan kompetensi, sebaliknya self inefficacy yang 

mengarahkan individu untuk menghindari lingkungan dan kegiatan, 

memperlambat perkembangan potensi dan melindungi persepsi diri yang 
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negatif dari perubahan yang membangun. Penilaian efficacy juga 

menentukan seberapa besar usaha yang dikeluarkan dan seberapa lama 

individu bertahan dalam menghadapi rintangan dan pengalaman yang 

menyakitkan. 

Semakin kuat persepsi self efficacy semakin giat dan tekun usaha-

usahanya. Ketika menghadapi kesulitan, individu yang mempunyai 

keraguan diri yang besar tentang kemampuannya akan mengurangi usaha-

usaha atau menyerah sama sekali. Sedangkan mereka yang mempunyai 

perasaan efficacy yang kuat menggunakan usaha yang lebih besar untuk 

mengatasi tantangan. Penilaian kemampuan sangat penting bagi individu, 

individu yang menilai terlalu tinggi kemampuannya bila melakukan 

kegiatan yang tidak dapat diraih akibatnya ia mengalami kesulitan untuk 

menurunkan kredibilitasnya dan menderita kegagalan. Sebaliknya individu 

yang menilai terlalu rendah kemampuannya akan membatasi dirinya dari 

pengalaman yang menguntungkan, untuk itu individu harus memperoleh 

pengetahuan diri berkenan dengan kemampuan, kecakapan fisik, dan 

keterampilan untuk mengatasi situasi-situasi yang dijumpainya sehari-hari 

(Tarsidi, 2007). 

Dengan demikian, tingkat ekspektasi self efficacy yang rendah 

sehubungan dengan suatu perilaku atau ranah perilaku tertentu dapat 

mengakibatkan individu menghindari perilaku itu, kinerja yang lebih buruk 

dalam perilaku itu, dan kecenderungan untuk menyerah apabila dihadapkan 

dengan kesulitan atau kegagalan.  Konsep approach versus avoidance 
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behavior dalam konteks keperawatan, bahwa perilaku mendekat 

menggambarkan apa yang akan dicoba oleh perawat, sedangkan perilaku 

menghindar mengacu pada hal-hal yang tidak akan dicobanya. Avoidance 

merupakan sebuah fenomena yang destruktif karena bila individu 

menghindari sesuatu, mereka tidak akan memperoleh kesempatan untuk 

mempelajarinya atau menguasainya.  Dampak ekspektasi self efficacy pada 

kinerja dapat berupa situasi seperti kinerja dalam memberikan perawatan 

yang dipersyaratkan untuk dikerjakan sesuai dengan prosedur tetap yang 

telah ditetapkan rumah sakit. Rendahnya tingkat ekspektasi self efficacy 

dapat disertai “negative self-talk” atau respon kecemasan, yang menganggu 

konsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan dan akibatnya menurunkan 

kualitas kinerja. Rendahnya self efficacy sejauh tertentu dapat 

mengakibatkan individu mempunyai ramalan negative tentang hasil 

pekerjaannya dan terbukti (Tarsidi, 2007).  

Self efficacy memiliki beberapa indicator menurut bandura ( dalam 

Aritonang, 2010), yaitu: 

a. Orientasi Pada Tujuan  

Perilaku seseorang dengan self-efficacy tinggi adalah positif, 

mengarahkan pada keberhasilan dan berorientasi pada tujuan. Penetapan 

tujuan pribadi dipengaruhi oleh penilaian diri seseorang pada 

kemampuannya. Semakin kuat self efficacy yang dirasakan, semakin 

tinggi tujuan yang ingin dicapai dan semakin mantap komitmen pada 

tujuan. 
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b. Orientasi Kendali Kontrol 

Letak kendali individu mencerminkan tingkat dimana mereka 

percaya bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada 

mereka. Beberapa orang percaya bahwa mereka menguasai takdir mereka 

sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi atas apa yang terjadi pada 

mereka. Ketika menyerahkan mereka untuk membuat tujuan dan 

mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan secara umum, 

mereka membangun rasa keyakinan bahwa dirinya bisa berprestasi dalam 

suatu situasi. 

c. Berapa banyak usaha yang dikembangkan dalam suatu situasi. 

Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menentukan tingkat 

motivasi seseorang dengan keyakinan yang kuat terhadap 

kemampuannya, menunjukkan usaha yang lebih besar untuk menghadapi 

tantangan. Keberhasilan biasanya memerlukan usaha yang terus–

menerus. 

d. Berapa lama seseorang akan bertahan dalam menghadapi hambatan  

Semakin kuat keyakinan seseorang terhadap kemampuannya, 

semakin besar dan tekun usaha mereka. Ketekunan yang kuat biasanya 

menghasilkan penyelesaian pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian  

self efficacy dapat menggunakan indikator yang meliputi orientasi pada 

tujuan, orientasi kendali kontrol, berapa banyak usaha yang dikembangkan 

dalam suatu situasi dan berapa lama seseorang akan bertahan dalam 

menghadapi hambatan. 
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C. Hipertensi 

1. Pengertian 

Hipertensi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Tekanan darah diukur 

dengan spygmomanometer yang telah dikalibrasi dengan tepat (80% dari 

ukuran manset menutupi lengan), Wade ( Ade dkk, 2009). 

Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya didefinisikan sebagai 

hipertensi esensial. Beberapa penulis lebih memilih istilah hipertensi primer 

untuk membedakannya dengan hipertensi lain yang sekunder karena sebab-

sebab yang diketahui. Menurut The Seventh Report of The Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High 

Blood Pressure (JNC VII) klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa 

terbagi menjadi kelompok normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1 dan 

derajat 2 (Yogiantoro, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hipertensi 

primer atau hipertensi essensial merupakan hipertensi yang tidak diketahui 

penyebabnya, dengan tekanan sistolik 140 mmHg dan tekanan diastolik 

90mmHg 

2. Penyebab 

Sampai saat ini penyebab hipertensi esensial tidak diketahui dengan 

pasti. Hipertensi primer tidak disebabkan oleh faktor tunggal dan khusus. 

Hipertensi ini disebabkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Hipertensi 

sekunder disebabkan oleh faktor primer yang diketahui yaitu seperti 

kerusakan ginjal, gangguan obat tertentu, stres akut, kerusakan vaskuler dan 
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lain-lain. Adapun penyebab paling umum pada penderita hipertensi maligna 

adalah hipertensi yang tidak terobati. Risiko relatif hipertensi tergantung 

pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan 

yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi 

antara lain faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor 

yang dapat dimodifikasi meliputi stres, obesitas dan nutrisi (Yogiantoro, 

2006). 

a. Faktor genetik 

Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan 

keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan 

dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara 

potasium terhadap sodium Individu dengan orang tua dengan hipertensi 

mempunyai risiko dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari 

pada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi, 

Wade (dalam Ade dkk, 2009). 

b. Umur 

Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang munculnya oleh 

karena interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya umur, maka 

tekanan darah juga akan meningkat. Setelah umur 45 tahun, dinding 

arteri akan mengalami penebalan oleh karena adanya penumpukan zat 

kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-

angsur menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik meningkat 

karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang pada 
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penambahan umur sampai dekade ketujuh sedangkan tekanan darah 

diastolik meningkat sampai dekade kelima dan keenam kemudian 

menetap atau cenderung menurun. Peningkatan umur akan menyebabkan 

beberapa perubahan fisiologis, pada usia lanjut terjadi peningkatan 

resistensi perifer dan aktivitas simpatik. Pengaturan tekanan darah yaitu 

refleks baroreseptor pada usia lanjut sensitivitasnya sudah berkurang, 

sedangkan peran ginjal juga sudah berkurang dimana aliran darah ginjal 

dan laju filtrasi glomerulus menurun ( Ade dkk, 2009). 

c. Jenis kelamin 

Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. 

Namun wanita terlindung dari penyakit kardiovaskuler sebelum 

menopause. Wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh 

hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar High Density 

Lipoprotein (HDL). Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor 

pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis ( Ade dkk, 

2009). 

Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya 

imunitas wanita pada usia premenopause. Pada premenopause wanita 

mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini 

melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini terus berlanjut 

dimana hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan 

umur wanita secara alami, yang umumnya mulai terjadi pada wanita 

umur 45-55 tahun ( Ade dkk, 2009) 
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d. Etnis 

Hipertensi lebih banyak terjadi pada orang berkulit hitam dari pada 

yang berkulit putih. Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti 

penyebabnya. Namun pada orang kulit hitam ditemukan kadar renin yang 

lebih rendah dan sensitifitas terhadap vasopresin lebih besar, Kumar dan 

Fausto ( Ade dkk, 2009). 

e. Obesitas 

Obesitas dapat meningkatkan kejadian hipertensi. Hal ini 

disebabkan lemak dapat menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah 

sehingga dapat meningkatkan tekanan darah (Anggraini dkk., 2009). 

f. Pola asupan garam dalam diet 

Asupan garam yang tinggi dapat meningkatkan sekresi hormon 

natriuretik. Hormon tersebut menghambat aktivitas sel pompa natrium 

dan mempunyai efek penekanan pada sistem pengeluaran natrium 

sehingga terjadi peningkatan volume plasma yang mengakibatkan 

kenaikan tekanan darah.    

g. Merokok 

Merokok menyebabkan peninggian tekanan darah. Perokok berat 

dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan 

risiko terjadinya stenosis arteri renal yang mengalami ateriosklerosis 

Wade,  Dalam penelitian kohort prospektif oleh dr. Thomas S Bowman 

dari Brigmans and Women’s Hospital, Massachussetts terhadap 28.236 

subyek yang awalnya tidak ada riwayat hipertensi, 51% subyek tidak 
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merokok, 36% merupakan perokok pemula, 5% subyek merokok 1-14 

batang rokok perhari dan 8% subyek yang merokok lebih dari 15 batang 

perhari. Subyek terus diteliti dan dalam median waktu 9,8 tahun. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kejadian hipertensi terbanyak pada 

kelompok subyek dengan kebiasaan merokok lebih dari 15 batang perhari 

(Bowman ST et al., 2007). 

h. Tipe kepribadian 

Secara statistik pola perilaku tipe A terbukti berhubungan dengan 

prevalensi hipertensi. Pola perilaku tipe A adalah pola perilaku yang 

sesuai dengan kriteria pola perilaku tipe A dari Rosenman yang 

ditentukan dengan cara observasi dan pengisian kuisioner self rating dari 

Rosenman yang sudah dimodifikasi. Mengenai bagaimana mekanisme 

pola perilaku tipe A menimbulkan hipertensi banyak penelitian 

menghubungkan dengan sifatnya yang ambisius, suka bersaing, bekerja 

tidak pernah lelah, selalu dikejar waktu dan selalu merasa tidak puas. 

Sifat tersebut akan mengeluarkan katekolamin yang dapat menyebabkan 

prevalensi kadar kolesterol serum meningkat, hingga akan 

mempermudah terjadinya aterosklerosis (Bowman ST et al., 2007). 

Stress akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan 

curah jantung sehingga akan menstimulasi aktivitas saraf simpatis. 

Adapun stress ini dapat berhubungan dengan pekerjaan, kelas sosial, 

ekonomi, dan karakteristik personal Wade ( Ade dkk, 2009). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa factor – 

factor penyebab hipertensi antara lain : faktor genetik, umur, jenis 

kelamin, etnis, stres, obesitas dan nutrisi. 

 

D. Hubungan Antara Self efficacy Dengan Strategi Coping Pada Penderita 

Hipertensi  

Hipertensi yang dialami oleh penderita menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan timbulnya stress. Pada penderita hipertensi terjadi 

beberapa perubahan, salah satunya adalah peningkatan aktivitas saraf 

simpatik, sehingga terjadi peningkatan produksi katekolamin (Gray et al., 

2002).  

Pada saat individu dihadapkan pada kondisi stres, maka secara 

otomatis individu tersebut berusaha untuk dapat mengurangi atau 

menghilangkan perasaan stres yang dialaminya. Seperti diungkapkan oleh 

Radley (dalam Rahmayati, 2008) istilah coping stres dapat diartikan sebagai 

penyesuaian secara kognitif dan perilaku menuju keadaan yang lebih baik, 

mengurangi dan bertoleransi dengan tuntutan-tuntutan yang ada yang 

mengakibatkan stres. Adapun pengupayaan individu atau remaja dalam hal 

mengurangi atau menghilangkan perasaan stres tersebut yakni dengan 

menggunakan beberapa cara atau strategi.  

Lazarus (dalam Rahmayati, 2008) mengungkapkan bahwa setiap 

individu melakukan cara coping yang berbeda-beda dalam menghadapi 
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situasi yang menekan dari lingkungan, mekanisme atau cara coping ini bisa 

meliputi kognitif (pola pikir) dan perilaku (tindakan).  

Strategi coping sangat diperlukan bagi penderita hipertensi, sehingga 

penderita hipertensi memiliki kemampuan yang dapat membentuk 

perilakunya yaitu memiliki self efficacy. Folkman (dalam Yenjeli, 2007) 

mengartikan coping sebagai perubahan pemikiran dan perilaku yang 

digunakan oleh seseorang yang dalam menghadapi tekanan dari luar maupun 

dalam yang disebabkan oleh transaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya yang dinilai sebagai stressor. coping ini nantinya akan terdiri 

dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi keberadaan stressor. 

Penderita hipertensi pada saat menghadapi masalah yaitu 

mengeluarkan kata-kata yang kasar untuk meluapkan emosi, tidak 

memperhatikan jenis makanan yang perlu dihindari pada penderita 

hipertensi seperti banyak mengandung garam dan kolesterol. Pasien laki-laki 

yang merokok cenderung intensitasnya semakin tinggi. Oleh karena itu, 

sangat diperlukan self efficacy penderita hipertensi sehingga diharapkan 

dapat menstabilkan tekanan darah yang dapat mempengaruhi strategi coping 

penderita, agar penderita hipertensi dapat menerapkan strategi coping yang 

efektif, maka diperlukan adanya self efficacy yang akan membentuk perilaku 

hipertensi dalam mengatasi situasi dan emosinya.   
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E. Kerangka Berfikir 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

Keterangan: 

 

Seseorang yang menderita hipertensi disebabkan karena ada masalah dari 

dalam diri atau dari luar, kemudian penderita hipertensi tersebut memiliki 

keyakinan untuk mengendalikan kejadian – kejadian dalam hidupnya, Oleh sebab 

itu self efficacy sangat berperan dalam strategi coping pada penderita hipertensi. 

  Penderita yang memiliki self efficacy tinggi maka akan memiliki 

komitmen, rutin pemeriksaan, berusaha untuk menyelesaikan masalah, disiplin 

dalam mengkonsumsi makanan , sebaliknya penderita yang memiliki self efficacy 
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yang perlu dihindari pada penderita hipertensi seperti banyak mengandung garam 

dan kolesterol. Pasien laki-laki yang merokok cenderung intensitasnya semakin 

tinggi. 

Dari self efficacy tinggi maupun rendah tersebut apakah strategi coping 

penderita hipertensi mampu mengatasi masalah – masalah dirinya pada waktu 

mendapat rangsangan – rangsangan dari luar, sehingga tidak menimbulkan 

gangguan emosional dan kondisi tekanan darahnya akan tetap stabil. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian tentang kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan sementara bahwa ada hubungan antara self efficacy dengan 

strategi coping pada penderita Hipertensi di RSUD Banjarnegara.
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