
 
 

48 
 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret – 23 Maret 

Penelitian ini dilakukan di salah satu panti wreda yang ada di Kota 

Semarang. Panti wreda ini memiliki komitmen dalm memberikan 

pelayanan yang terbaik dengan menyediakan tenaga profesional yang 

siap melayani klien selama 24 jam. Tenaga profesional tersebut antara 

lain adalah dokter, terapis dan psikolog.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi 

dan wawancara.Waktu penelitian dipilih dengan menyesuaikan shift 

perawat yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian yang diambil 

sebanyak 3 orang dengan berjenis kelamin perempuan dari total 

keseluruhan perawat 40 orang. Masing-masing subjek berumur 23-34 

tahun dengan berlatar belakang pendidikan terakhir yaitu S1 

Keperawatan. 

Alasan memilih lokasi penelitian di panti wreda ini adalah, para 

perawat lansia yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, adanya permasalahan yang 

akan diteliti oleh peneliti, yaitu stres pada perawat lansia. 
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B. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa 

proses persiapan sebagai berikut : 

1. Meminta ijin penelitian. Peneliti meminta ijin kepada pihak panti, 

serta meminta persetujuan subjek dengan memberikan surat 

persetujuan subjek yang ditandatangani oleh subjek penelitian. 

2. Persiapan alat penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

mempersiapkan alat penelitian seperti daftar pertanyaan, informed 

consent, bolpoint, dan handphone yang digunakan untuk merekam 

suara dalam proses wawancara. 

C. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian dilakukan di dalam lingkungan panti wreda pada 

tanggal 16 Maret 2018- 24 Maret 2018. Peneliti ikut ambil bagian 

dalam merawat lansia untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 

Mengobservasi subjek penelitian dilakukan sepanjang bekerja bersama 

perawat lansia di panti wreda. Observasi dilakukan dengan cara satu 

subjek dua kali observasi dengan waktu yang berbeda. wawancara tatap 

muka dilakukan sekali pada tanggal 16 Maret 2018. Waktu penelitian 

disesuaikan dengan shift subjek. 

Dalam proses pengambilan data dengan wawancara dan 

observasi, peneliti melakukan sendiri tanpa dibantu dengan orang lain. 

Data pribadi subjek menggunakan inisial demi menjaga privasi subjek. 

Tidak ada dokumentasi berupa foto atau video karena aturan dari pihak 

subjek penelitian. 
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Tabel 1 : Jadwal Wawancara dan Observasi Subjek 

Hari/Tanggal Kegiatan 
Waktu Observasi dan 

Wawancara 

Jumat, 16 Maret 2018 Wawancara 

Subjek 1 : 10.30 – 11.15 

Subjek 2 : 11.30 – 12.15 

Subjek 3 : 13.00 – 13.45 

Senin,19 Maret 2018 
Observasi hari 1 

Subjek 1 
Pukul 10.00 – 13.30 

Selasa, 20 Maret 2018 
Observasi hari 2 

Subjek 1 
Pukul 12.00 – 15.00 

Rabu, 21 Maret 2018 
Observasi hari 1 

Subjek 2 
Pukul 10.00 – 13.30 

Kamis, 22 Maret 2018 
Observasi hari 2 

Subjek 2 
Pukul 10.00 – 13.30 

Jumat, 23 Maret 2018  
Observasi hari 1 

Subjek 3 
Pukul 12.00 – 15.00 

Sabtu, 24 Maret 2018 
Observasi hari 2 

Subjek 3 
Pukul 12.00 – 15.00 
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D. Hasil Pengumpulan Data 
 

Tabel 2 : Hasil Observasi Gejala Stres Hari 1 

 

 

 

NO GEJALA STRES 
SUBJEK 

1 2 3 

1.  Subjek terlihat merasakan sakit 

kepala 
√ √ √ 

2.  Subjek terlihat selalu mengeluh 

dengan pekerjaannya. 
√  √ 

3.  Subjek terlihat menunda 

pekerjaannya. 
√ √ √ 

4.  Subjek terlihat tidak akrab dengan 

lansia. 
√ √  

5.  Subjek terlihat tidak bersemangat 

dalam bekerja 
√   

6.  Subjek sering tidak masuk kerja.    

7.  Ada keinginan berhenti bekerja   √ 

8.  Subjek memperlihatkan kemarahan √ √  

9.  Subjek sering melupakan 

pekerjaannya 
 √  

10.  Subjek terlihat kurang 

berkomunikasi dengan teman kerja. 
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Tabel 3 : Hasil Observasi Gejala Stres Hari 2 

NO GEJALA STRES 
SUBJEK 

1 2 3 

1.  Subjek terlihat merasakan sakit 

kepala 
 √  

2.  Subjek terlihat selalu mengeluh 

dengan pekerjaannya. 
 √ √ 

3.  Subjek terlihat menunda 

pekerjaannya. 
√ √ √ 

4.  Subjek terlihat tidak akrab dengan 

lansia. 
√  √ 

5.  Subjek terlihat tidak bersemangat 

dalam bekerja 
√  √ 

6.  Subjek sering tidak masuk kerja.    

7.  Ada keinginan berhenti bekerja    

8.  Subjek memperlihatkan 

kemarahan 
√ √ √ 

9.  Subjek sering melupakan 

pekerjaannya 
 √  

10.  Subjek terlihat kurang 

berkomunikasi dengan teman 

kerja. 
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Tabel 4 : Hasil Observasi Koping Stres Hari 1 

NO KOPING STRES 
SUBJEK 

1 2 3 

1.  Subjek menceritakan keluhan 

kerjanya pada teman 

kerja/peneliti. 

√ √ √ 

2.  Subjek terlihat memarahi lansia. √ √ √ 

3.  Subjek melakukan tindakan 

kekerasan terhadap lansia. 

   

4.  Subjek tidak mengeluh dengan 

pekerjaannya. 

   

5.  Subjek menuruti semua 

permintaan lansia. 

√ √  

6.  subjek mengambil waktu untuk 

menonton televisi atau 

memainkan gawai. 

 √ √ 

7.  Subjek berdoa jika merasa stres.    

8.  Subjek mengulangi keterampilan 

yang baru dipelajari. 

√  √ 

9.  Subjek meninggalkan lansia.   √  

10.  Subjek mengajak lansia berbicara. √ √ √ 
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Tabel 5 : Hasil Observasi Koping Stres Hari 2 

NO KOPING STRES SUBJEK 

1 2 3 

1.  Subjek menceritakan keluhan 

kerjanya pada teman 

kerja/peneliti. 

√ √  

2.  Subjek terlihat memarahi lansia.  √ √ 

3.  Subjek melakukan tindakan 

kekerasan terhadap lansia. 

   

4.  Subjek tidak mengeluh dengan 

pekerjaannya. 

   

5.  Subjek menuruti semua 

permintaan lansia. 

 √ √ 

6.  subjek mengambil waktu untuk 

menonton televisi atau 

memainkan gawai. 

√ √ √ 

7.  Subjek berdoa jika merasa stres.    

8.  Subjek mengulangi keterampilan 

yang baru dipelajari. 

√ √  

9.  Subjek meninggalkan lansia.  √  √ 

10.  Subjek mengajak lansia berbicara. √ √ √ 
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1. Subjek 1 

a. Identitas subjek  

Nama  : MAO 

Usia : 23 tahun 

Jenis kelamin : perempuan 

Alamat  : Blora 

 

b. Hasil wawancara 

1) Pekerjaan sebagai perawat lansia 

Subjek sudah bekerja sebagai perawat lansia selama lima 

bulan, dan ini adalah pengalaman pertama subjek dalam bekerja. 

Pendidikan terakhir subjek adalah sarjana keperawatan. 

 Selama subjek bekerja di panti wreda, tugas pokok yang 

dilakukan adalah mengukur tensi lansia, meyuapi lansia, 

membagikan snack, memandikan, menemani lansia, dan 

membantu lansia yang ingin tidur atau beristirahat. Sedangkan 

tugas lain yang tidak setiap hari dilakukan yaitu memastikan 

kebersihan kamar yang akan dipakai ketika ada lansia yang baru 

masuk panti.  

Hal-hal yang dilakukan yaitu menyiapkan tempat tidur 

lengkap dengan sprei, bantal dan selimut, perlengkapan makan, 

perlengkapan ibadah, beberapa pakaian yang disediakan panti, 

dan juga perlengkapan mandi lansia. Setelah menyiapkan semua 

itu subjek bertugas untuk memperkenalkan panti kepada lansia 
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yang baru. Mulai dari aturan, kegiatan hingga berkenalan dengan 

lansia lain dan para pengurus panti. Hal seperti ini tidak 

dilakukan oleh subjek saja, tetapi juga dilakukan oleh para 

perawat yang bertugas pada jam shift yang bertepatan dengan 

jam masuk lansia baru.  

2) Permasalahan dan situasi dalam merawat lansia 

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan yang muncul 

saat menjadi perawat lansia adalah ketika lansia menjadi tidak 

sabaran, dan ingin selalu dilayani. Subjek memaklumi hal 

tersebut karena subjek mengerti dengan para lansia yang 

memang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. 

Subjek mengaku pernah digigit oleh lansia saat 

memandikan salah satu lansia, hal itu membuat subjek ingin 

memarahi lansia, tetapi subjek tidak sampai hati untuk memarahi 

lansia tersebut. Subjek juga pernah melampiaskan emosinya 

dengan berteriak-teriak karena banyak lansia yang memanggil 

minta diperhatikan, sedangkan subjek juga masih mengurusi 

lansia lainnya. Selama berjalannya waktu, subjek mengaku 

sudah mampu mengatur waktu untuk memberikan pengasuhan 

secara bergantian pada lansia, sehingga situasi seperti yang 

diceritakan tadi tidak terulang lagi.  

Dukungan dari keluarga subjek pun sangat positif, 

walaupun awalnya keluarga subjek merasa heran kenapa subjek 

memutuskan untuk melamar pekerjaan di panti wreda. Namun 
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dengan berjalannya waktu, pihak keluarga subjek mendukung 

dan menasehati subjek agar bekerja dengan baik. 

3) Usaha penyelesaian masalah subjek 

Bekerja dengan lansia yang memiliki banyak kemauan 

yang berbeda-beda membuat situasi kerja subjek terkadang 

penuh dengan suasana stres. Cara subjek untuk mengurangi dan 

mengatasi stres yang dialami saat bekerja adalah mencari tahu 

alasan mengapa lansia melakukan kekerasan terhadap subjek. 

Hal ini bisa dilakukan subjek, karena sebelum menerima seorang 

lansia di panti wreda ini, terlebih dahulu dilakukan observasi 

terhadap keadaan lansia baik lansia itu sendiri maupun keluarga, 

dalam hal ini adalah alasan mengapa lansia tersebut memilih 

tinggal di panti wreda. 

Mencari tahu tentang alasan lansia melakukan kekerasan 

terhadap subjek juga dilakukan dengan cara mewawancarai 

keluarga dari lansia tersebut secara bertahap saat hari kunjungan 

keluarga lansia ke panti weda. Informasi yang didapat dari 

keluarga inilah yang dijadikan patokan subjek untuk menghadapi 

lansia yang sering melakukan kekerasan terhadap subjek, dengan 

memahami setiap perilaku negatif yang dilakukan lansia.  

Ketika pulang bekerja, subjek menyempatkan diri untuk 

pergi ke pusat perbelanjaan, atau jalan-jalan bersama teman. Hal 

ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan dari teman subjek 

yang paham dengan kondisi pekerjaan subjek, sehingga sering 

mengajak subjek untuk menikmati waktu luang yang ada agar 
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melupakan tekanan yang subjek rasakan selama bekerja. Subjek 

juga menceritakan tentang pekerjaan kepada orang tua, 

dukungan dari keluarga diterima oleh subjek berupa nasehat dan 

motivasi untuk semangat dalam bekerja. Walaupun orang tua 

subjek berada jauh dari subjek, tetapi mereka selalu menyakan 

perkembangan dari pekerjaan yang subjek kerjakan. Orang tua 

subjek juga sering menyakan kendala yang terjadi saat bekerja, 

dan subjek juga menceritakan apa yang dilakukan lansia 

terhadap subjek. Orang tua subjek berusaha membesarkan hati 

subjek dengan harapan suatu ketika jika orang tua subjek sudah 

menjadi renta dan butuh bantuan orang lain, subjek bisa menjadi 

orang yang diharapkan oleh orang tua subjek. 

Dalam bekerja subjek juga memunculkan pemikiran yang 

positif seperti makna apa saja yang bisa subjek ambil dari 

pengalamannya bekerja sebagai perawat lansia. Contohnya 

setelah bekerja di panti wreda ini, subjek merasa lebih sabar, 

lebih memahami bagaimana hidup menjadi orang tua, dan juga 

punya pengalaman kerja. 
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Tabel 6 : Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema Koping Stres 

Subjek 1 

 

KETERANGAN : 

+ : intensitas lemah 

++ : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

++++ : intensitas sangat tinggi 

- : tidak ada intensitas 

 

NO PROBLEM FOCUSED COPING KODING INTENSITAS 

1.  Menemukan solusi alternatif  P1 + 

2.  Mencari dukungan orang lain P2 ++ 

3.  Mempelajari keterampilan baru P3 ++ 

4.  Menerima semua tekanan yang dialami P4  - 

5.  Menyerang sumber stres P5  + 

NO EMOTION FOCUSED COPING KODING INTENSITAS 

1.  Menjauhi sumber stres E1 ++ 

2.  Menciptakan pandangan positif E2 ++++ 

3.  Berdoa / meditasi E3 - 

4.  Menolak memikirkan masalah tersebut E4 - 

5.  Menerima sebagai sebuah tanggung 

jawab 

E5 + 

6.  Mengambil hikmah dari suatu kejadian E6 - 
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Tabel 7 : Intensitas Kemunculan Tema Koping Stres Subjek 1 

NO PROBLEM FOCUSED COPING KODING 
INTENSITAS 

KODING 

1.  
Mencari dukungan orang lain P2 ++ 

2.  
Mempelajari keterampilan baru P3 ++ 

            EMOTION FOCUSED COPING 

3.  
Menciptakan pandangan positif E2 ++++ 

 

KETERANGAN : 

+ : intensitas lemah 

++ : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

++++ : intensitas sangat tinggi 

- : tidak ada intensitas 

 

Tabel 8 : Matriks Hubungan Antar Tema Subjek 1 

 

 

 

 

 

 

 P2 P3 E2 

P2   ++++ 

P3    

E2  ++++  
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Bagan 2 : Dinamika Koping Stres Subjek 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KOPING STRES 

EMOTION FOCUSED COPING PROBLEM FOCUSED COPING 

Menciptakan pandangan positif : 

Subjek memaklumi sifat lansia yag tidak 

sabar, dan ingin selalu dilayani itu karena 

para lansia yang berasal dari keluarga 

yang memiliki latar belakang berbeda-

beda. 

Mencari dukungan orang lain : 

Subjek menceritakan keluh kesah 

kepada keluarga dan teman. 

 

Mempelajari keterampilan baru : 

Subjek mendapatkan keterampilan baru 

dalam hal mempelajari lansia dan cara 

mengasuh lansia.   

Permasalahan lansia di panti wreda : 

Lansia ingin cepat dilayani, memiliki sifat 

tidak sabar tehadap subjek,lansia pernah 

melakukan kekerasan pada subjek. 

 

 

 

 

Perawat Lansia Menjadi Stres 

 

 

Perawat Lansia di Panti Wreda 

  Faktor yang mempengaruhi 

Koping Subjek : 

Pendidikan, dukungan sosial, 

optimisme. 
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2. Subjek 2 

a. Identitas subjek  

Nama    : K 

Usia    :  30 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat    : Jangli Tlawah 

 

b. Hasil wawancara 

1) Pekerjaan sebagai perawat lansia 

Pekerjaan sebagai perawat lansia dimaknai oleh subjek 

sebagai suatu panggilan. Pekerjaan ini bukan lagi pengalaman 

kerja yang pertama karena sebelumnya, subjek sudah pernah 

bekerja di salah satu rumah sakit. 

Menjadi perawat lansia merupakan profesi yang sudah 

dijalani oleh subjek selama 5 tahun ini. Pekerjaan yang 

dilakukan subjek adalah utamanya membantu para lansia 

beraktivitas, mulai dari memandikan, menyuapi, hingga 

memeriksa kesehatan lansia. 

Pekerjaan yang dijalani subjek selama lima tahun ini dan 

mendapat dukungan dari keluarga, ada kesan yang didapatkan, 

yaitu subjek mendapatkan keluarga baru, orang-orang yang tidak 

dikenal menjadi dikenal dan disayang oleh subjek 
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2) Permasalahan dan situasi dalam merawat lansia 

Dalam menggeluti profesi sebagai perawat lansia, subjek 

menceritakan beberapa suka duka yang dialami. Menurut subjek, 

lansia di panti ini sudah seperti anak kecil lagi, seringkali cara 

bicaranya tidak jelas, dan banyak cari perhatian, tetapi bagi 

subjek sifat seperti itulah yang terkadang membuat subjek 

merasa lucu saat bekerja di panti. 

Permasalahan yang muncul saat subjek bekerja adalah ketika 

lansia tidak mau dimandikan atau tidak mau makan, dan ketika 

lansia disuruh untuk hal tersebut, lansia seringkali berteriak 

minta tolong seakan-akan subjek melakukan kejahatan terhadap 

lansia. Permasalahan lainnya adalah ketika lansia menjadi rindu 

pada anak mereka, dan hal itu tidak bisa diungkapkan oleh para 

lansia jadi seringkali mereka mengekspresikan kerinduannya, 

rasa manja mereka kepada subjek atau perawat lainnya. Bagi 

lansia yang sudah sangat pikun, sering menanyakan hal yang 

sama   secara berulang-ulang pada subjek, dan ketika subjek 

sudah menasehati, lansia seperti tidak memahami subjek. Hal ini 

menimbulkan rasa putus asa subjek, karena subjek merasa 

kehadirannya tidak dihargai oleh para lansia, padahal menurut 

subjek setiap hari lansia bertemu dengan subjek, tetapi masih 

saja menaruh rasa curiga dan tidak aman terhadap subjek. 

3) Upaya penyelesaian masalah subjek 

Usaha subjek untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dialami yaitu dengan cara merayu lansia. Misalnya jika lansia 
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tidak mau mandi atau tidak mau makan karena ingin bertemu 

dengan keluarganya, subjek akan mengatakan kepada lansia jika 

keluarga tidak akan datang kalau lansia tersebut tidak mau mandi 

dan tidak mau makan. Cara lainnya adalah ketika ada lansia yang 

memaksa untuk menelepon anaknya, karena sudah lama tidak 

pernah berkunjung, subjek mengambil cara yaitu memakai 

telepon panti dan berpura-pura menelepon anak lansia tersebut, 

padahal subjek menelepon teman perawat di panti tersebut yang 

sudah siap berpura-pura menjadi anak lansia. 

Subjek juga memanfaatkan waktu istirahatnya dengan 

menonton televisi, memainkan media sosial lewat gawai yang 

dimiliki subjek, atau dengan cara membaca buku. Selain itu, 

subjek juga meminta bantuan dengan teman kerja, misalnya ada 

lansia yang tidak mau diurusi oleh subjek, maka teman subjeklah 

yang mengambil alih.  

Strategi lain dari subjek adalah berpikiran positif 

menganggap pekerjaan merawat lansia ini seperti merawat orang 

tua subjek sendiri. Pemikiran ini dipakai subjek untuk 

menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dan juga 

perasaan untuk meredam emosi yang muncul saat lansia sulit 

diatur. Menceritakan pekerjaan dan keluh kesahnya kepada 

orang terdekat, yaitu suami dari subjek juga merupakan cara 

untuk menghadapi permasalahan di panti wreda. Respon balik 

dari suami subjek adalah dengan memberi dukungan dan 

semangat kepada subjek. Perlakuan yang menunjukan hubungan 
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suami kepada subjek, misalnya mengantar dan menjemput 

subjek saat kerja, mengurus dan menjaga anak-anak dirumah 

ketika ibunya sedang bekerja, dan sesekali menemani saat subjek 

mendapat shift malam. 
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Tabel 9 : Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema Koping Stres 

Subjek 2 

 

KETERANGAN : 

+ : intensitas lemah 

++ : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

++++ : intensitas sangat tinggi 

- : tidak ada intensitas 

 

NO PROBLEM FOCUSED COPING KODING INTENSITAS 

1.  Menemukan solusi alternatif  P1 ++ 

2.  Mencari dukungan orang lain P2 + 

3.  Mempelajari keterampilan baru P3 - 

4.  Menerima semua tekanan yang dialami P4  + 

5.  Menyerang sumber stres P5  - 

NO EMOTION FOCUSED COPING KODING INTENSITAS 

1.  Menjauhi sumber stres E1 + 

2.  Menciptakan pandangan positif E2 +++ 

3.  Berdoa / meditasi E3 - 

4.  Menolak memikirkan masalah tersebut E4 - 

5.  Menerima sebagai sebuah tanggung 

jawab 

E5 - 

6.  Mengambil hikmah dari suatu kejadian E6 + 
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Tabel 10 : Intensitas Kemunculan Tema Koping Stres Subjek 2 

 

KETERANGAN : 

+ : intensitas lemah 

++ : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

++++ : intensitas sangat tinggi 

- : tidak ada intensitas 

 

Tabel 11: Matriks Hubungan Antar Tema Subjek 2 

 

 

 

 

 

 

NO PROBLEM FOCUSED COPING KODING 
INTENSITAS 

KODING 

1.  Menemukan solusi alternatif P1 
++ 

             EMOTION FOCUSED COPING   

2.  Menjauhi sumber stres E1 ++ 

3.  Menciptakan pandangan positif E2 +++ 

 P1 E1 E2 

P1   +++ 

E1 ++   

E2    
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Bagan 3 : Dinamika Koping Stres Subjek 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KOPING STRES 

EMOTION FOCUSED COPING PROBLEM FOCUSED COPING 

Menciptakan pandangan positif : 

Subjek menganggap pekerjaan 

mengasuh  lansia di panti seperti 

mengasuh orang tua subjek sendiri 

Menjauhi sumber stres : 

Menonton televisi, memainkan 

media sosial lewat handphone, 

membaca buku. 

Menemukan solusi alternatif : 

Merayu lansia. Misalnya jika lansia 

tidak mau mandi sebelum bertemu 

dengan keluarganya, subjek akan 

mengatakan, keluarga lansia tidak 

akan datang kalau lansia tersebut 

tidak mau mandi. 

Perawat Lansia Menjadi Stres 

Perawat Lansia di Panti Wreda 

Permasalahan lansia di panti wreda : 

Lansia curiga terhadap subjek 

Lansia tidak aman terhadap subjek 

 

 
  Faktor yang mempengaruhi 

Koping Subjek : 

Pendidikan, optimisme, 

dukungan sosial. 
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3. Subjek 3 

a. Identitas subjek  

Nama   : SW 

Usia   : 24 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat   : Jalan M. T. Haryono 

 

b. Hasil wawancara 

1) Pekerjaan sebagai perawat lansia 

Subjek ketiga dari penelitian ini juga baru memulai karir 

bekerjanya sebagai perawat lansia. Pekerjaan yang dilakukan 

subjek tidak terlalu berbeda dari dua subjek sebelumnya. 

Memandikan, membersihkan tempat tidur, menyuapi, 

menjadwalkan minum obat, dan menemani lansia untuk 

berkeliling panti jika lansia tersebut mulai bosan, adalah 

pekerjaan yang dilakukan subjek. Sama halnya bekerja di rumah 

sakit, namun menurut subjek bekerja di panti wreda, perawat 

tidak hanya merawat tetapi berfungsi juga sebagai pengganti 

keluarga dari lansia yang tinggal di panti tersebut.  

Kondisi lansia yang dirawat oleh subjek pun memiliki 

permasalhan yang beragam. Ada yang menderita penyakit 

jantung, ada yang sudah pikun, dan penyakit lainnya, kecuali 

penyakit menular. 
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2) Permasalahan dan situasi dalam merawat lansia 

Selama bekerja di panti wreda, subjek mengaku pekerjaanya 

adalah suatu pekerjaan yang luar biasa. Luar biasa terpuji 

pekerjaannya, luar biasa capek, dan luar biasa pengalamannya 

karena merawat lansia yang berbeda karakter dan berasal dari 

keluarga yang berbeda juga. 

Subjek menceritakan, dari semua lansia yang ada di panti 

wreda tersebut, ada seorang lansia yang menurut subjek 

memiliki pandangan negatif terhadap subjek. Setelah ditelusuri 

penyebabnya, subjek ternyata mirip dengan menantu dari lansia 

tersebut. Setiap perlakuan subjek tidak akan dihiraukan oleh 

lansia. Perlakuan tidak baik pun pernah diterima subjek seperti 

dibentak karena tidak cepat datang ketika dipanggil oleh lansia, 

pernah dituduh ingin membunuh lansia tersebut, dan dituduh 

mencuri uang lansia. 

Dari hasil wawancara, subjek merasa marah, jengkel dan 

capek dengan perlakuan lansia yang selalu menuduh subjek. 

Tetapi sebagi tenaga profesional, subjek berusaha untuk 

menerima segala hal yang dilakukan lansia kepadanya. 

3) Upaya penyelesaian masalah subjek 

Strategi subjek untuk mengatasi permasalahan yang ia 

hadapi selama bekerja di panti wreda adalah dengan tidak 

menghiraukan sifat lansia yang selalu memiliki pandangan 

negatif terhadap subjek. Subjek tetap menjalankan tugas yang 

harus dilakukan, jika ada perlawanan, subjek mencoba untuk 
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membiarkan lansia dulu, berpura-pura tidak mengurusi lansia 

tersebut. Permasalahan lainnya adalah lansia seringkali 

menganggap subjek sebagai salah satu menantunya yang tidak 

disukai oleh lansia. Strategi yang dilakukan subjek menghadapi 

hal ini yaitu dengan cara subjek menegaskan kepada lansia 

tersebut bahwa subjek bukanlah menantu lansia, dan mengatakan 

kepada lansia bahwa saat sekarang lansia sedang berada di panti 

dan jauh dari tempat tinggal menantunya. Cara yang lain untuk 

melupakan kemarahannya, subjek memilih untuk pergi berjalan-

jalan atau tidur. 

Subjek menyadari bahwa tidak bisa terus- menerus 

menghindar dari lansia yang bersikap kurang kooperatif 

terhadapnya. Jadi subjek berusaha menjadi perawat yang 

bersahabat terhadap lansia, sekaligus mengubah pola pikir lansia 

terhadap menantunya melalui dirinya. Subjek membantu dan 

mengurusi segala keperluan lansia dengan baik, dan lebih sering 

diajak berbicara, bercerita mengenang masa-masa muda lansia. 

Dukungan dan bantuan untuk mengatasi masalah di tempat 

kerja juga ditunjukan oleh orang terdekat subjek yaitu teman 

kerja. Seringkali subjek bertukar posisi dengan teman kerja yang 

memiliki shift yang sama dengannya, jika lansia menolak untuk 

diasuh oleh subjek. Pada saat bertukar posisi, teman kerja subjek 

juga membantu dalam menghadapi lansia, memberikan 

pengertian kepada lansia agar menerima pengasuhan dari subjek. 

Bantuan lain juga didapatkan oleh subjek dari pimpinan panti. 
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Keluhan yang disampaikan oleh subjek direspon positif oleh 

pihak panti dengan cara memberikan jatah waktu kerja lebih 

sedikit dengan lansia yang menganggap subjek sebagai 

menantunya. Dengan begitu, intensitas pertemuan subjek dan 

lansia tidak terlalu sering terjadi. 
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Tabel 12 : Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema Koping Stres 

Subjek 3 

 

KETERANGAN : 

+ : intensitas lemah 

++ : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

++++ : intensitas sangat tinggi 

- : tidak ada intensitas 

 

 

NO PROBLEM FOCUSED COPING KODING INTENSITAS 

1.  Menemukan solusi alternatif  P1 ++ 

2.  Mencari dukungan orang lain P2 +++ 

3.  Mempelajari keterampilan baru P3 + 

4.  Menerima semua tekanan yang dialami P4  + 

5.  Menyerang sumber stres P5  - 

NO EMOTION FOCUSED COPING KODING INTENSITAS 

1.  Menjauhi sumber stres E1 + 

2.  Menciptakan pandangan positif E2 + 

3.  Berdoa / meditasi E3 + 

4.  Menolak memikirkan masalah tersebut E4 + 

5.  Menerima sebagai sebuah tanggung 

jawab 

E5 +++ 

6.  Mengambil hikmah dari suatu kejadian E6 + 
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Tabel 13 : Intensitas Kemunculan Tema Koping Stres Subjek 3 

KETERANGAN : 

+ : intensitas lemah 

++ : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

++++ : intensitas sangat tinggi 

- : tidak ada intensitas 

 

Tabel 14 : Matriks Hubungan  Antar Tema Subjek  3 

 

 

 

 

 

 

 

NO EMOTION FOCUSED COPING KODING 
INTENSITAS 

KODING 

1.  
Menerima sebagai sebuah tanggung 

jawab 
E5 +++ 

           PROBLEM FOCUSED COPING 

2.  Menemukan solusi alternatif P1 ++ 

3.  Mencari dukungan orang lain P2 +++ 

 P1 P2 E5 

P1    

P2 +++   

E5 +++ +++  
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Bagan 4 : Dinamika Koping Stres Subjek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPING STRES 

EMOTION FOCUSED COPING PROBLEM FOCUSED COPING 

Menerima sebagai sebuah tanggung 

jawab : 

Subjek tidak peduli dengan pandangan 

negatif lansia terhadap dirinya. Subjek 

tetap melaksanakan tugasnya sebagai 

perawat lansia yang profesional. 

Menemukan solusi alternatif: 

Subjek menegaskan kepada lansia tersebut 

bahwa subjek bukanlah menantu lansia tersebut. 

Mengajak lansia bercerita tentang masa 

mudanya. 

Mencari dukungan orang lain : 

meminta bantuan teman untuk mengasuh lansia. 

Teman kerja selalu menyemangati subjek. 

Permasalahan Lansia di Panti Wreda : 

Lansia memiliki pandangan negatif 

terhadap subjek 

Lansia pernah menuduh subjek melakukan 

hal yang tidak baik. 

 

 

 

Perawat Lansia Menjadi Stres 

Perawat Lansia di Panti Wreda 

 

  Faktor yang mempengaruhi Koping 

Subjek : 

Pendidikan, optimisme, dukungan 

sosial. 


