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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah          

Bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran 

manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Bekerja 

sesungguhnya merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia 

karena merupakan aspek kehidupan yang memberikan status kepada 

masyarakat (Anoraga dalam Puspitasari & Asyanti, 2011). Tujuan dari 

bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih jauh, 

manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman, kepuasan dan 

mengaktualisasikan dirinya (Puspitasari & Asyanti, 2011, h. 57). Salah 

satu profesi pekerjaan yang ada di Indonesia adalah perawat. Seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun terjadi peningkatan 

kebutuhan akan tenaga kesehatan salah satunya tenaga keperawatan. 

Perawat adalah profesi yang jumlah dan kebutuhannya paling banyak 

diantara tenaga kesehatan lainnya (Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan RI 2017). 

Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk Indonesia pada tahun 

2014 sebesar 94,07 perawat per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 

turun menjadi 87,65 per 100.000 penduduk. Keduanya masih jauh dari 

target rasio perawat yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 158 

perawat per 100.000 penduduk, bahkan jauh dari target Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 sebesar 180 perawat per 
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100.000 penduduk (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 

RI 2017). 

Jumlah perawat spesialis yang terdata dari total rekapitulasi 

perawat di Indonesia masih relatif sedikit. Hanya sekitar 3,72% dengan 

spesialisasi yang diakui. Diantaranya adalah spesialisasi geriatri. 

Jumlah spesialisasi terbanyak yaitu perawat medikal bedah yaitu 4.287 

orang (1,44%), dan spesialisasi paling sedikit yaitu perawat geriatri 

yaitu 48 orang (0,02%). (Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Kesehatan RI 2017). 

Geriatri adalah ilmu tentang merawat orang yang berusia lanjut 

terhadap penyakitnya (Maryam, Ekasari,  Rosidawati, Jubaedi, 

Batubara, 2008, h. 2). Geriatri adalah cabang ilmu dari gerontologi dan 

kedokteran yang mempelajari kesehatan pada lansia dalam berbagai 

aspek yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Keperawatan 

gerontik atau keperawatan gerontologi adalah spesialis keperawatan 

lanjut usia yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya terhadap 

tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan ilmu pegetahuan, 

keahlian, keterampilan, tekhnologi, dan seni dalam merawat untuk 

meningkatkan fungsi optimal lanjut usia secara komprehensif (Muhith 

& Siyoto, 2016, h.2). 

Perawat dalam menangani masalah lansia akan berperan 

sebagai Caregiver/Pemberi Asuhan kepada lansia yaitu tindakan 

pengkajian, perencanaan tidakan, pelaksanaan, dan evaluasi perawatan 

individu dan perawatan secara menyeluruh sesuai dengan wewenang 

keperawatan. Salah satu wewenang perawat dalam memberikan 
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perawatan lansia adalah menyediakan fasilitas Long-Term Care (LTC) 

yang di mana perawat mampu memberi bantuan untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan, bangun dari kursi, mandi, sikat 

gigi, berpakaian, buang air, makan, dan lain-lain. Implementasi paktik 

keperawatan dilakukan di rumah sakit, klinik, puskesmas, rumah 

pasien, dan juga di panti wreda. 

Perawat yang bekerja di panti wreda, akan menangani para 

lansia yang memiliki perilaku, tingkat adaptasi dan permasalahan 

kesehatan yang berbeda-beda. Lansia yang memiliki tingkat adaptasi 

yang baik, ditunjukan dengan tidak adanya perilaku menyimpang yang 

dilakukan dalam kesehariannya. Lansia dengan tingkat adaptasi yang 

tidak baik, ditunjukan dengan adanya perilaku menyimpang seperti, 

tingkat emosional yang tinggi, munculnya gangguan seperti psikoaktif 

yang menyebabkan lansia kerap melakukan aktifitas tidak wajar 

misalnya berjalan tanpa henti hingga menyebabkan kakinya terluka 

(Ariyani, 2013, h.7-8). Penyakit pada lansia di panti wreda memiliki 

gejala khas yaitu multipatologi (lebih dari satu penyakit) dan umumnya 

adalah penyakit degeneratif kronik. Menurut hasil observasi awal, 

lansia yang berjumlah 63 orang di panti wreda tempat dilakukannya 

penelitian ini, juga mengalami berbagai jenis penyakit seperti stroke, 

dibetes, katarak dan alzheimer. Gangguan lain yang dialami oleh lansia 

di panti wreda ini adalah gangguan tidur, gangguan kecemasan, dan 

depresi. 

Perawat dituntut untuk memberikan pelayanan berstandar baik 

dan profesional terhadap orang-orang yang sedang sakit (pasien). Oleh 
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sebab itu, perawat berperan penting dalam pelayanan medis terhadap 

para pasiennya dalam institusi terkait. Khususnya pada perawat yang 

menangani pasien lansia, mereka perlu mengantisipasi perubahan-

perubahan pasien lansia yang termasuk aspek fisik, psikis, dan sosial. 

Tuntutan profesionalitas inilah yang kadang menimbulkan rasa tertekan 

pada perawat, sehingga ia mudah sekali mengalami stres (Andarika, 

2004, h.2). 

Menjadi perawat yang dapat bekerja secara profesional perlu 

memiliki kondisi yang sehat, baik fisik maupun mentalnya. Kondisi 

tubuh yang kurang fit dapat mengakibatkan seorang perawat mudah 

mengalami penurunan semangat kerja. Kondisi yang memungkinkan 

seorang perawat mengalami penurunan semangat kerja yaitu ketika 

mengalami kelelahan fisik maupun kelelahan psikologis. Seorang 

perawat harus menjalankan tugas yang menyangkut kesejahteraan dan 

kelangsungan hidup pasien yang dirawatnya, disisi lain keadaan 

psikologis perawat sendiri juga harus tetap terjaga. Keadaan inilah yang 

mendorong perawat mencar cara untuk mempertahankan keadaan 

psikologisnya agar tetap baik. 

Witaryanti (2014, h.56) dalam penelitiannya yaitu Koping 

Perawat  Dalam Menghadapi Lansia Yang Mengalami Inkontinensia 

Urin Di Panti Wredha Dharma Bakti Kasih Surakarta, mengemukakan 

mekanisme koping yang dipakai oleh perawat, yaitu mekanisme koping 

adaptif yaitu sabar dan memaklumi kondisi lansia. Sabar dalam 

menghadapi lansia yang berbagai karakter merupakan upaya perawat 

untuk penyesuaian diri dengan suatu permasalahan lansia. Sedangkan 
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koping maladaptif yaitu jengkel, tidak sabaran, dan ditinggalkan atau 

didiamkan. Partisipan mengungkapkan terkadang jengkel dan tidak 

sabar dalam menangani pasien lansianya dan bahkan lansia tersebut 

pernah ditinggal karena tidak mau bekerja sama dengan perawat.  

Menurut Ratri dan Parmitasari (2014, h.8) dalam penelitiannya 

pada perawat di Ruang Unit Pelayanan Intensive Psikiatri (UPIP) dan 

Ruang Kresna di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Profesi 

perawat dituntut untuk mampu bersikap profesional dalam menjalankan 

tugasnya disamping menghadapi stres di lingkungan kerja. Beberapa 

beban kerja perawat pada ruang UPIP yang dipaparkan, antara lain: 

menghadapi pasien yang susah diarahkan, banyak permintaan, sulit 

diberi tahu, koordinasi yang kurang baik,mengalami kejadian tak 

terduga dari pasien, dan pasien yang mengamuk. Hal tersebut dapat 

memunculkan gejala stres pada perawat seperti mudah lelah, tidur tidak 

teratur, pola makan terganggu, pusing, mudah marah, sulit membuat 

keputusan, malas berinovasi dan malas melakukan kegiatan. Untuk 

menghadapi stres tersebut, perawat menggunakan koping stres, yaitu 

problem focused coping  dan emotional focused coping. Penggunaan 

problem facused coping, seperti tindakan langsung, mencari dukungan 

sosial, antisipasi, apati, penghindaran dan kehati-hatian. Sedangkan 

emotional focused coping seperti, penalaran, berpaling pada aktivitas 

lain, rasionalisasi, penerimaan diri, seeking meaning, religiusitas, 

pasrah, dan humor. 

Sedangkan perawat Ruang Kresna menggunakan koping stres 

problem focused coping seperti tindakan langsung, mencari dukungan 
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sosial, antisipasi, apati, penghindaran, mempersiapkan diri menghadapi 

luka, dan kehati-hatian. Strategi emotional focused coping yang dipakai 

adalah penalaran, berpaling pada aktivitas lain, rasionalisasi, 

penerimaan diri, seeking meaning, religiusitas, pasrah, penilaian positif, 

pengalihan, dan humor (Ratri & Permatasari, 2014, h.9).  

Perawat geriatri umumnya memiliki lingkup, peran, dan 

tanggung jawab yang mencakup: (a) mengantisipasi keterbatasan pasien 

sebagai efek penuaan yang berlangsung alamiah, (b) merawat 

pemenuhan kebutuhan dari proses penuaan yang terjadi, dan (c) 

membantu proses pemulihan sebagai upaya mengatasi kebutuhan dari 

proses penuaan tersebut (Karli & Irwanto, 2017, h. 64). Kompleksitas 

keperawatan tersebut membuat Haryani (2008, h.2) berpendapat bahwa 

perawat memiliki beban kerja yang berat. Beban kerja yang berlebihan 

ini sangat berpengaruh terhadap produktifitas tenaga kesehatan dan 

tentu saja berpengaruh terhadap pelayanan perawat pada lansia 

Permasalahan pada perkembangan usia lanjut diantaranya  

menjadi salah satu kesulitan yang sering ditemui perawat dalam 

merawat lansia, yaitu sikap lansia yang tidak mau menerima pandangan 

orang lain khususnya pandangan kaum muda, para kaum tua cenderung 

kaku dalam berfikir dan bertindak (Monks, Knoers, dan Haditono, 

dalam Mustikawati, 2015, h.13). Permasalahan pada tahap 

perkembangan inilah yang dapat memicu tekanan dalam bekerja atau 

stres kerja bagi perawat di panti wreda. 

Hasil penelitian dalam jurnal Penyusunan Konseling SFBT 

(Solution Focus Brief Therapy) untuk Mengatasi Stress Kerja Terhadap 
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Perawat Gerontik di Panti X, oleh Ingrid Karli dan Irwanto (2017, h.68) 

bahwa 3 partisipan (perawat lansia) yang menjadi subjek dalam 

penelitian tersebut menyatakan mengalami distress pada situasi-situasi 

pekerjaannya sebagai perawat di Panti X pada saat ini. Namun 

demikian, Partisipan 2 dan Partisipan 3 masih bisa menghayati stres 

yang dialaminya tersebut dari sisi positifnya sehingga berpotensi 

menjadikan stres tersebut bersifat lebih positif (eustress). Sementara itu, 

Partisipan 1 yang paling menunjukkan kondisi distress terbesar 

daripada kedua partisipan lainnya itu. sebagai perawat di Panti X. Para 

partisipan penelitian ini, Partisipan 1 yang paling mengalami stress 

kerja terbesar (skor kuesioner = 47) sehingga mempengaruhi kinerjanya 

menjadi kurang baik. Berikutnya setelah Partisipan 1, secara berurutan 

berdasarkan kadar stress terbesar, terdapat Partisipan 3 (skor kuesioner 

= 41) dan Partisipan 2 (skor kuesioner = 29). Pemicu stres tersebut 

antara lain beban pekerjaan, rendahnya penghasilan, perilaku pasien-

pasien lansia yang  dianggap merepotkannya dan perlakuan kurang 

menyenangkan dari beberapa rekan kerjanya. Terdapat sejumlah koping 

stres yang dilakukan oleh setiap partisipan setiap kali mengalami stress 

kerja, yaitu pergi keluar (rekreasi) bersama teman-temannya, 

berbincang-bincang dengan orang lain, duduk melamun atau merenung 

seorang diri, tidur, menangis seorang diri, mendengarkan lagu atau 

musik, membereskan kamarnya, menonton televisi, memainkan telepon 

selulernya atau memainkan akun media sosialnya, berdoa, dan tidak 

terlalu mempedulikan perkataan orang lain.baik secara disadari ataupun 

tidak disadari. Namun, mereka masih mencampuradukkan penanganan 
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stress (dalam merespon stress kerja) dengan solusi terhadap 

permasalahan utama yang memicu stres mereka tersebut. 

Permasalahan pun dialami oleh perawat lansia di salah satu panti 

wreda di Kota Semarang, di mana panti wreda ini adalah tempat 

peneliti melakukan penelitian. Dari hasil wawancara terhadap beberapa 

perawat yang bekerja di panti tersebut, permasalahan yang menjadi 

kendala bagi para perawat lansia ini adalah sikap dari lansia sendiri 

yang kurang kooperatif. Sikap kurang kooperatif ini antara lain 

pemarah, tidak sabar, sulit dilayani dan banyak menuntut. Pemicu stres 

lainnya adalah hubungan yang kurang akrab antara perawat senior 

dengan perawat yang relatif baru bekerja di panti. Menurut salah satu 

perawat di panti, hubungan yang tidak begitu dekat antara perawat 

senior dengan perawat yang relatif baru bekerja merupakan salah satu 

permasalahan yang ada di panti tersebut.  

Penelitian lain yang berhubungan dengan koping perawat juga 

dilakukan oleh Mubin & Aini (2005). Dalam penelitian ini, 67 perawat 

diteliti tingkat stres dan jenis koping yang digunakan. Hasil dari 

penelitian ini sebanyak 65 orang (97%) mengalami tingkat stres yang 

rendah. Hal ini karena sebagian besar perawat merasa nyaman dengan 

lingkunga kerja, tuntutan kerja yang tidak tinggi tugas dan tanggung 

jawab yang tidak berat dan tidak merasa kesulitan menghadapi pasien 

yang kurang kooperatif. Sedangkan koping yang berfokus pada masalah 

secara umum didapatkan bahwa perawat menunjukkan koping positif 

(100%). Hal ini disebabkan karena perawat menganggap stressor wajar 

atau rendah. 
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Sangat penting sekali jika seseorang perawat memiliki koping 

yang baik dalam setiap pekerjaannya menghadapi pasien. Koping yang 

baik akan membantu perawat lansia dalam mengelola tuntutan 

pekerjaan mereka yang dapat menimbulkan stres. Koping adalah cara 

yang dilakukan untuk adaptasi dalam menghadapi ancaman dan 

perubahan. Koping yang baik dapat membantu perawat lansia 

menghadapi stres yang dialami. Menurut Segarahayu (2013, h.12), 

koping stres memberikan sumbangan untuk menurunkan tingkat stres. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian mengenai pengaruh 

manajemen stres terhadap penurunan tingkat stres pada 4 (empat) 

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Keefektifan 

koping stres lainnya dikemukakan oleh Kholidah & Alsa (2012, h.73), 

yaitu salah satu koping seperti berpikir positif, secara besar efektif 

menurunkan stres. 

Dalam jurnalnya tentang caregivers pasien alzheimer, Alberca, 

Cruz, Lara, Garrindo, Lara, & Gris menyatakan caregivers yang 

cenderung memakai disengagement coping strategies, cenderung lebih 

stress dan merasa lebih sulit dalam menjalani situasi yang menekan. 

Disengagement coping strategies antara lain, penghindaran masalah, 

berangan-angan, mengkritik diri sendiri, dan penarikan sosial. 

Kemudian, Alberca, dkk., melanjutkan bahwa caregivers yang 

menggunakan engagement coping strategies lebih sukses dalam 

penyesuaian terhadap situasi menekan yang berubah-ubah. Engagement 

coping strategies antara lain adalah pemecahan masalah, restrukturisasi 

kognitif, mengekspresikan emosi, dan dukungan sosial.  
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Aji dan Ambarini (2014, h.56) melalui penelitiannya terhadap 

perawat yang menghadapi agresi pasien di rumah sakit jiwa 

mengatakan, strategi koping yang diambil oleh perawat bertujuan untuk 

mengatasi dampak stres yang diterima oleh perawat. Koping yang 

digunakan yaitu emotional focused coping dan problem focused coping. 

Dua strategi ini dilakukan secara bersamaan untuk menghadapi stres 

selama menangani pasien di rumah sakit jiwa. 

Koping stres sangat dibutuhkan untuk perawat lansia, dilihat dari 

banyaknya peran yang harus dijalankan sebagai perawat lansia bukan 

hanya menjadi tenaga medis, tetapi juga peran lain yang bisa dikerjakan 

saat menghadapi lansia, misalnya menjadi pengasuh, tukang masak dan 

juga petugas bersih-bersih panti. Tuntutan kerja sebagai seorang 

perawat yang harus profesional dalam menghadapi perubahan perilaku 

yang tidak menentu dari para lansia yang memiliki karakter berbeda 

dan permasalahan kesehatan maupun permasalahan perilaku, serta 

hubungan sosial perawat itu sendiri dengan sesama teman kerja yang 

bisa mempengaruhi tekanan yang dialami saat bekerja. Setiap individu 

akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara yang 

berbeda-beda. Penggunaan koping stres yang baik, diharapkan bisa 

mengatasi stres yang dirasakan para perawat lansia, sehingga tetap 

mempertahankan profesionalitas kerja, serta menciptakan lingkungan 

kerja yang baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana koping stres pada perawat lansia di panti wreda.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka fokus penelitian 

adalah bagaimana koping perawat yang merawat dan mengasuh lansia di 

panti wreda? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti untuk mengetahui 

koping stres pada perawat lansia dalam menghadapi lansia di panti 

wreda.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

perkembangan psikologi klinis.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai acuan 

penerapan koping stres untuk para perawat lansia atau para caregiver 

yang merawat lansia dalam menghadapi stres saat melayani lansia. 

 

 


