
193 
  

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  

 

 

 



194 
  

 
 

 

 

LAMPIRAN A 

PEDOMAN OBSERVASI  

DAN WAWANCARA  

 

 

 

 



195 
  

 
 

LAMPIRAN A 

PEDOMAN OBSERVASI  

d. Kesan umum, meliputi keadaan fisik dan penampilan subyek 

e. Keadaan emosi, meliputi ekspresi, bahasa tubuh, dan cara menjawab 

subyek seperti adanya penekanan maupun pengulangan yang 

berhubungan dengan coping stress.   

f. Bentuk coping stress yang sering digunakan subyek ketika bekerja.  

 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. LATAR BELAKANG   

Nama   : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Pendidikan terakhir : 

Status perkawinan : 

Masa kerja  : 

Bekerja di ruang: 

 

B. KEHIDUPAN SOSIAL SUBYEK 

1. Bagaimana hubungan anda dengan atasan? Adakah konflik? Jika 

ada, konflik tsb dalam hal apa? 



196 
  

 
 

2. Bagaimana hubungan anda dengan pasien dan keluarga pasien? 

Adakah konflik? Jika ada, konflik tsb alam hal apa? 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan sejawat? Adakah konflik? 

Jika ada, konflik tsb dalam hal apa?  

 

C. BEBAN KERJA 

1. Bagaimana gambaran pekerjaan anda? 

2. Permasalahan seperti apa yang paling membuat stres atau tertekan? 

3. Apa sajakah tugas khas di ruang anda, yang berbeda dengan di tugas 

perawat di ruang lain? 

4. Adakah permasalahan terkait dengan shift kerja/cuti/Absensi? 

5. Kesalahan apa saja yang pernah anda lakukan selama bekerja? 

6. Bagaimana kondisi pasien (jumlah pasien per hari/ bulan/ tahun, 

kondisi ketergantungan terhadap perawat, frekuensi perawatan yang 

dibutuhkan pasien setiap hari)? 

7. Berapa jumlah seluruh perawat yang bertugas setiap harinya? 

8. Bagaimana kelengkapan laporan status pasien yang anda buat? 

9. Apakah banyaknya pekerjaan membuat anda lebih bersemangat atau 

sebaliknya? Mengapa?  

10. Adakah pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip hidup atau 

menimbulkan suatu trauma tersendiri bagi anda? 

11. Kendala apa saja yang anda hadapi selama bekerja? 

12. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari stres kerja akibat beban 

kerja yang anda alami? 

13. Permasalahan apa saja yang anda alami selama bekerja? 
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14. Ketika anda sedang banyak pekerjaan, apa yang anda lakukan? 

15. Bagaimana perasaan anda saat merasa stres atau tertekan ditempat 

kerja? 

16. Apakah hal tersebut mengganggu kondisi fisik (seperti sakit kepala, 

pusing, dll), emosional (gelisah, cemas,mood mudah berubah, dll), 

intelektual (konsentrasi, membuat keputusan, produktivitas kerja), 

interpersonal (kepercayaan terhadap orang lain, mencari kesalahan 

orang, dll) dan mengganggu hubungan dengan orang-orang di 

sekitar anda? 

17. Bagaimana dengan kondisi lingkungan kerja, sarana dan prasarana 

serta fasilitas yang tersedia di ruang tempat anda bekerja? 

18. Apakah ada kejelasan situasi seperti fungsi/ tugas/ tanggung jawab, 

dan penilaian kerja perawat? 

19. Apakah ada keinginan anda untuk di pindah/ dirotasi ke ruang lain? 

apa alasannya? 

20. Bagaimana anda menghadapi pasien dengan gangguan yang “lebih 

membutuhkan pengawasan secara intensive”  seperti di ruang anda 

bekerja saat ini, dibandingkan dengan ruang lain? 

21. Apakah anda pernah mengalami kekerasan fisik atau perlakuan 

yang tidak semestinya dari pasien? Jika pernah, dalam bentuk apa? 

22. Jika anda merasa jengkel dan marah dengan pasien apa yang anda 

lakukan? 

23. Bagaimana dengan penghargaan yang anda terima dari atasan? 

24. Bagaimana kondisi dan perasaan anda setelah seharian bekerja? 
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25. Bagaimana reaksi anda ketika pekerjaan yang anda lakukan tidak 

dapat maksimal atau mengalami kesalahan? 

26. Bagaimana pola makan, tidur, dan aktivitas anda saat sedang 

mengalami stress kerja? 

 

D. COPING STRESS 

1. Gejala-gejala stress yang muncul pada subjek 

a. Apakah stress mempengaruhi fisik anda?dalam hal apa?Jelaskan 

b. Apakah stress mempengaruhi emosi anda?dalam hal apa?Jelaskan 

c. Apakah stress mempengaruhi cara berpikir anda?dalam hal 

apa?Jelaskan 

d. Apakah stress mempengaruhi hubungan dengan orang sekitar 

anda?dalam hal apa?Jelaskan 

 

2. Coping Stress   

a. Coping Sress Berorientasi pada Problem Focused Coping :  

1) Anda lebih memilih untuk menghadapi atau menghindari 

masalah? Alasan?  

2) Dalam mengatasi stress yang anda alami, anda memerlukan 

bantuan dari orang terdekat/ anda bisa menyelesaikan masalah 

anda sendiri, atau hanya memendam saja? 

3) Bagaimana cara anda untuk menghadapi pasien yang susah 

untuk diajak melakukan proses perawatan seperti makan, 

minum obat, terapi, dll? 
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4) Apakah anda pernah mengalami kekerasan fisik dari pasien? 

Jika pernah, dalam bentuk apa dan bagaimana anda 

mengatasinya? 

5) Bagaimana cara anda dalam menghadapi pasien dengan 

kondisi penyakit yang menular, seperti TBC, dll? 

6) Apakah cara-cara yang anda lakukan untuk mengatasi stres 

tersebut berhasil? Jika tidak, adakah cara lain untuk 

menyelesaikannya? 

7) Adakah dukungan dari keluarga, teman, orang terdekat dalam 

membantu mengatasi permasalahan yang anda alami di 

tempat kerja? 

8) Apa saja persiapan/ apa yang harus anda lakukan untuk 

mengantisipasi beban kerja yang tinggi di tempat anda 

bekerja? 

9) Apa saja harapan/ keinginan ke depan terkait dengan 

permasalahan yang anda alami selama bekerja? 

10) Dalam mengatasi stres kerja, anda merasa lebih sering 

dibantu/ mendapat masukan, saran, nasehat dari rekan laki-

laki atau perempuan? 

11) Adakah pengalaman yang sama terkait dengan coping stress 

yang anda pilih? 

12) Jika ada konflik dalam hubungan dengan atasan? bagaimana 

cara anda menyelesaikannya? 

13) Jika ada konflik dalam hubungan dengan pasien dan 

keluarga pasien, bagaimana cara anda menyelesaikannya? 
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14) Jika ada konflik dalam hubungan dengan rekan sejawat, 

bagaimana cara anda menyelesaikannya? 

15) Usaha apa yang sering anda lakukan untuk bisa 

menyelesaikan masalah dengan orang terkait? 

16) Bagaimana hubungan anda dengan orang tsb setelah ada 

suatu masalah? 

17) Jika cara penyelesaian masalah tsb tidak berhasil apa yang 

anda lakukan selanjutnya? 

 

b. Coping Stress Berorientasi pada Emotional Focused Coping :  

1) Anda lebih memilih untuk menghadapi atau menghindari saat 

mengalami stress kerja? Alasannya? 

2) Dalam bentuk apa saja anda mengekspresikan stres yang anda 

alami? 

3) Adakah keinginan untuk dirotasi ke ruang lain? mengapa? 

4) Apa saja cara yang anda lakukan untuk menghindar sejenak 

dari stres yang anda alami? 

5) Apa saja hal yang membuat anda bersemangat kembali setelah 

mengalami stres kerja? 

6) Apa yang biasa anda perbincangkan dengan rekan kerja anda, 

saat istirahat dan sedang tidak menghadapi banyak pekerjaan 

yang berat? 

7) Apakah dengan cara tsb mampu membuat anda merasa lebih 

baik saat mengalami stres di tempat kerja? 



201 
  

 
 

8) Jika cara tsb tidak berhasil apa yang anda lakukan untuk dapat 

meringankan beban masalah anda? 

9) Dalam mengatasi stress yang anda alami, anda memerlukan 

bantuan dari orang terdekat/ anda bisa menyelesaikan 

masalah anda sendiri, atau hanya memendam saja? 

10) Pernahkah anda berpikir bahwa pekerjaan yang anda lakukan 

kurang maksimal? Jika pernah, dalam hal apa? 

11) Saat dalam kondisi seperti diatas, anda berpikir bahwa 

sumber dari permasalahan tsb berasal dari diri anda sendiri/ 

dari orang lain? alasannya? 

12) Apa yang anda lakukan saat mendapat teguran/ masukan dari 

keluarga pasien, dokter, atasan, dan rekan sekerja? 

13) Apakah anda melakukan evaluasi atau introspeksi diri dari 

pekerjaan yang anda lakukan? 

14) Bagaimana cara anda dalam melihat suatu permasalahan, 

apakah sebagai suatu tantangan atau sebagai cobaan? 

Alasannya?  

15) Apa yang anda lakukan agar masalah tsb tidak mengganggu 

kegiatan anda selanjutnya selama bekerja? 

16) Menurut anda dari permasalahan yang anda alami, apakah 

lebih banyak memberikan keuntungan/ kerugian? Jelaskan 

17) Bagaimana anda menyikapi stress kerja yang anda alami dari 

dua sudut pandang yang berbeda?         

 

 


