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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Hasil Penelitian 

 

Tabel 15 : Intensitas Kemunculan Seluruh Tema 

Subjek  Problem Focused Coping 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 + ++ ++ - + 

2 ++ + - + - 

3 ++ +++ + + - 

 

Subjek  Emotion Focused Coping 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

1 ++ ++++ - - + - 

2 - +++ + - - + 

3 + + + + +++ + 
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Tabel 16 : Intensitas Kemunculan Tema Utama 

KETERANGAN : 

+ : intensitas lemah 

++ : intensitas sedang 

+++ : intensitas tinggi 

++++ : intensitas sangat tinggi 

- : tidak ada intensitas 

E1 : menjauhi sumber stres 

E2 : menciptakan pandangan positif 

E3 : berdoa/meditasi 

E4 : menolak memikirkan masalah tersebut 

E5 : menerima sebagai sebuah tanggung jawab 

E6 : mengambil hikmah dari suatu kejadian 

P1 : menemukan solusi alternatif 

P2 : mencari dukungan orang lain 

P3 : mempelajari keterampilan baru 

P4 : menerima semua tekanan yang dialami 

P5 : menyerang sumber stres 

Subjek 
Problem Focused Coping Emotion Focused Coping 

P1 P2 P3 E1 E2 E5 

1 - ++ ++ ++ ++++ - 

2 ++ - - - +++ - 

3 ++ +++ - + - +++ 
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Tabel diatas menunjukan rangkuman intensitas tema yang 

muncul  dari hasil wawancara. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan, 

intensitas tema yang paling banyak muncul dari 11 tema yang menjadi 

pedoman koding berjumlah 6 tema. Terdiri dari problem-focused 

coping  yaitu seeking social support dan planful problem solving yang 

telah dijabarkan dalam 3 tema, yaitu: menemukan solusi alternatif, 

mencari dukungan orang lain dan mempelajari keterampilan baru. 

Sedangkan emotion-focused coping yaitu escape-avoidance, seeking 

meaning, dan accepting responsibility yang telah dijabarkan dalam 3 

tema, yaitu menjauhi sumber stres, menciptakan pandangan positif dan 

menerima sebagai sebuah tanggung jawab. 

Rangkuman hasil wawancara tentang penggunaan koping stres 

pada ketiga subjek juga dijabarkan dalam bagan dinamika koping stres 

pada keseluruhan subjek berikut ini :  
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Bagan 5 Dinamika Koping Stres Keseluruhan Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koping Stres  Keseluruhan Subjek 

Problem focused coping Emotion focused coping 

Mencari dukungan orang lain 

Mempelajari keterampilan baru 

Menemukan solusi alternatif 

Menciptakan pandangan positif 

Menjauhi sumber stres 

Menerima sebagai sebuah tanggung 

jawab  

Permasalahan yang dihadapi 

perawat lansia 

Subjek 3 : 

Lansia menganggap 

subjek sebagai menantu 

yang tidak disukai, 

lansia pernah menuduh 

subjek melakukan hal 

yang tidak baik. 

Subjek sebagai Perawat Lansia 

Faktor yang 

mempengaruhi koping 

stres seluruh subjek : 

Pendidikan, optimisme, 

dukungan sosial. 

Subjek 1 : 

Lansia ingin cepat 

dilayani, tidak sabar 

terhadap subjek, pernah 

melakukan kekerasan 

terhadap subjek. 

Subjek 2 : 

Lansia merasa curiga dan tidak 

aman terhadap subjek 

Perawat lansia menjadi stres 
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B. Pembahasan  

Bekerja sebagai perawat memang membutuhkan kesabaran dan 

hati yang lapang. Menghadapi lansia dengan berbagai permasalahan 

yang berbeda, bukanlah hal yang mudah. Sebagai tenaga profesional, 

perawat dituntut tidak hanya mengasuh dan merawat tetapi juga 

mengayomi, berperan sebagai keluarga bagi lansia, namun juga 

menerima tekanan dari lansia itu sendiri.  

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan setiap perilaku 

yang menunjukan gejala stres yang dialami oleh perawat lansia dan 

perilaku apa sja yang menunjukkan sebagai suatu strategi koping untuk 

menghadapi stres tersebut. 

Menurut hasil observasi tentang gejala stres, dari 10 perilaku 

yang diperkirakan akan muncul, terdapat 4-6 perilaku yang terbukti 

muncul saat observasi berlangsung yang dilakukan selama 2 hari setiap 

subjek. Sedangkan hasil observasi tentang perilaku koping, dari 10 

perilaku yang diperkirakan muncul, terbukti 5-6 perilaku yang muncul 

saat observasi berlangsung yang juga dilakukan selama 2 hari setiap 

subjek. Gejala  stres yang dialami oleh semua subjek adalah merasakan 

sakit kepala dan menunda pekerjaan. Sakit kepala yang dialami oleh 

subjek terjadi ketika para lansia menunjukan sikap kurang kooperatif, 

seperti ingin selalu dilayani. Hal ini juga terbukti dalam kutipan 

wawancara subjek: 

 

“......La gimana mba, misalnya mbahnya minta ambilin makan, 

baru jalan sbntr sudah manggil-manggil minta yang lain. Jajanlah, 
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minumlah, mengeluh pampersnya bocorlah...Sampe pusing saya. Stres 

mba....banyak cerewetnya mbah2 disini...” 

 

Sedangkan perilaku koping yang digunakan oleh ketiga subjek 

adalah dengan cara menceritakan keluhan mereka pada teman kerja, 

dan mengajak lansia berbicara atau bercerita. Hal ini juga muncul 

dalam kutipan wawancara berikut : 

 

“...sempat saya lampiaskan dengan teriak-teriak, suruh tunggu 

sebentar kan, tapi mereka juga makin rewel, waahh sulit dan stresful 

banget saat itu mba...” 

 

“....pokoknya istilahnya pinter-pinternya kita aja. ‘mbahe tadi 

kan sudah makan, sudah mandi. Ini jam segini, jam segini’ trus kita 

ajak ngobrol. Biasanya mereka trus langsung kayak dialihkan anu gitu 

lo mba. Ceritanya kita ngatasine kayak gitu.” 

 

“Ya pasti membantu. Bantu ngomong sma lansianya itu. Bantu 

ngrurusi juga. kadang saya juga dikuatkan, dikasih semangat sama 

temen-temen kerja. 

Strategi koping yang didapatkan dari hasil wawancara akan 

dibahas dibawah ini:  

1. Problem Focused Coping 

a. Planful problem-solving (perencanaan pemecahan masalah) (P1 

& P3) 
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Menganalisis situasi yang membuat tertekan sehingga 

menemukan solusi dan kemudian mengambil tindakan untuk 

mengatasi sebuah masalah.  

Koping ini dipakai oleh semua subjek. Tindakan yang 

dilakukan oleh ketiga subjek yaitu bercerita sambil mengalihkan 

pembicaraan atau merayu lansia jika tidak mau mendengarkan 

perintah subjek. Cara lain yang digunakan adalah mempelajari 

keterampilan baru. Jadi subjek mempelajari hal-hal yang belum 

mereka pahami tentang mengasuh lansia dan apa yang harus 

dilakukan ketika subjek mendapatkan permasalahan diluar 

kendali subjek. 

b. Seeking social support (mencari dukungan sosial) (P2) 

Koping ini digunakan oleh subjek untuk mencoba 

mendapatkan dukungan dari orang di sekelilingnya. Subjek 

meminta dukungan dari teman kerja maupun keluarga. Cara 

subjek untuk meminta dukungan orang terdekat subjek adalah 

dengan cara menceritakan keluh kesah subjek tentang pekerjaan 

atau permasalahan yang subjek alami saat bekerja. 

2. Emotion Focused Coping 

a. Escape-avoidance (pelarian diri-penghindaran) (E1)  

Membuat usaha kognitif untuk melepaskan diri dari situasi 

yang menekan sehingga dapat menciptakan pandangan positif 

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Koping ini 

dilakukan dengan cara mengambil tindakan dengan 

meninggalkan lansia untuk menonton televisi, memainkan gawai 
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atau membaca buku saat istirahat kerja atau mengambil waktu 

untuk berjalan-jalan sebentar keluar panti. 

b. Seeking meaning (mencari arti) (E2) 

Usaha menghadapi masalahnya dengan cara mencari makna 

dari masalah yang dihadapinya atau mencari hikmah dari 

kegagalannya yang penting dalam kehidupannya. 

Koping ini digunakan dengan menciptakan suatu 

pandangan positif. Subjek memaklumi setiap perilaku atau 

perlakuan yang dilakukan oleh lansia. Ada beberapa perilaku 

yang diyakini subjek merupakan akibat dari permasalahan masa 

lalu lansia. Selain itu, subjek juga menganggap lansia yang 

diasuh di panti wreda sebagai orang tua atau keluarga subjek 

sendiri sehingga dalam melakukan pekerjaan, subjek 

melakukannya dengan senang hati. 

c. Accepting responsibility (penerimaan tanggung jawab) (E5) 

Mengakui bila seorang individu harus bertanggung jawab 

dengan permasalahan yang dihadapinya serta dapat 

menyelesaikan permasalahannya dengan bijaksana. 

Intensitas penggunaan strategi koping ini lebih tinggi 

digunakan oleh subjek 3.  Subjek tidak peduli dengan pandangan 

negatif lansia terhadap dirinya. Subjek tetap melaksanakan 

tugasnya sebagai perawat lansia yang profesional. 
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Koping stres yang digunakan oleh ketiga subjek dalam penelitian 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : 

a) Pendidikan 

Subjek dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir yaitu 

S1 Keperawatan. Walaupun saat sekarang para subjek tidak 

mengambil spesialisasi untuk perawat lansia, namun seseorang 

dengan gelar sarjana keperawatan pasti telah dibekali oleh ilmu-

ilmu yang didapatkan selama masa belajar tentang interaksi dengan 

pasien dan akan diterapkan di dunia kerja. 

Menurut Sutherland & Cooper (dalam Perdana, 2015 h. 25) 

pendidikan yang tinggi akan membantu individu untuk mengolah 

dan melihat masalah tidak hanya dengan satu sudut pandang saja 

melainkan dari setiap aspek yang mempengaruhi perkara tersebut.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Utaminingtias, Ishartono, & 

Hidayat (2016 h. 197) semakin tinggi tingkat pendidikan seesorang 

akan semakin tinggi pula kompleksitas kognitifnya. Oleh karenanya 

seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih realistis dan aktif 

dalam memecahkan masalah 

b) Dukungan sosial 

Dukungan sosial merupakan suatu kebersamaan sosial, dimana 

individu berada di dalamnya, yang memberikan beberapa dukungan 

seperti bantuan nyata, dukungan informasi, dan dukungan 

emosional sehingga individu merasa nyaman (Lazarus dalam 

Almasitoh, 2011, h. 70).  
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Dalam penelitian ini ketiga subjek menggunakan strategi koping 

mencari dukungan sosial yang bersumber dari keluarga. Contohnya 

suami dan orang tua. Dukungan sosial yang lain juga diterima 

subjek dari teman kerja dan juga pimpinan panti wreda. 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Astuti (dalam 

Ambarwati, 2014, h. 36) karyawan yang memiliki stres kerja sangat 

memerlukan suatu dukungan sosial. Dukungan sosial dapat berasal 

dari teman kerja, bawahan, atasan, maupun keluarga. Dukungan 

sosial dapat menimbulkan pengaruh yang positif bagi karyawan 

guna mengurangi stres kerja di kantor. 

Dukungan yang diterima seseorang dari orang lain baik rekan 

kerja, bawahan, ataupun atasan, khususnya ketika mengalami 

kecemasan atas langkah yang akan diambil, akan menumbuhkan 

rasa aman dan percaya diri. Hal tersebut menjadikannya lebih 

bersemangat dalam bekerja, lebih produktif, serta lebih efisien 

(Indarjati dalam Ambarwati, 2014, h. 37) 

c) Optimisme  

Optimisme menggunakan problem focused coping dan pencarian 

dukungan yang bersifat penyelesaian masalah dan menekankan 

aspek positif dari situasi yang penuh tekanan (Scheier,dkk., dalam 

Taylor, 2012 h. 169). Sikap optimis yang ditunjukan oleh ketiga 

subjek dalam penelitian ini adalah sikap mau belajar dan terus 

mencari solusi untuk setiap permasalahan yang muncul saat 

mengasuh lansia. Serta selalu berpikiran positif dalam menghadapi 

masalah, dengan cara memaklumi sifat lansia yang kurang 



87 
 

 

kooperatif, dan menganggap para lansia yang diasuh sebagai orang 

tua atau bagian dari keluarga subjek. 

Perilaku subjek ini sejalan dengan pandangan Goleman (dalam 

Ekasari & Susanti 2009 h.9) yang melihat optimisme melalui titik 

pandang kecerdasan emosional, yakni suatu pertahanan diri pada 

seseorang agar jangan sampai terjatuh ke dalam masa kebodohan, 

putus asa, stres, depresi bila mendapat kesulitan. 

Menurut Seligman (dalam Ekasari & Susanti 2009 h.9) 

optimisme adalah suatu pandangan secara menyeluruh, melihat hal 

yang baik, berfikir positif, dan mudah memberikan makna bagi diri. 

Individu yang optimis mampu menghasilkan sesuatu yang lebih 

baik dari yang telah lalu, tidak takut pada kegagalan, dan berusaha 

untuk tetap bangkit mencoba kembali bila gagal. 

 

Dari penelitian ini diperoleh bahwa ketiga subjek menggunakan 

2 jenis koping stres. Koping yang dipakai para subjek penelitian, dapat 

dilihat bahwa setiap subjek memakai jenis problem focused coping dan 

juga memakai jenis emotion focused coping. Menurut Folkman dan 

Moskowitz (dalam Purnaya, 2015) dalam menghadapi kejadian hidup 

yang dapat membuat stres, sehingga menggunakan koping stres lebih 

dari satu akan membantu seseorang menyelesaikan masalahnya lebih 

cepat daripada hanya menggunakan satu jenis koping stres. Ada 

kesamaan faktor yang mempengaruhi ketiganya menggunakan kedua 

jenis koping stres tersebut, yaitu pendidikan yang melatarbelakangi 
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para subjek, rasa optimisme subjek sebagai seorang perawat lansia, dan 

dukungan sosial yang didapatkan  subjek dari orang-orang terdekat. 

Beberapa kelemahan dari penelitian ini adalah peneliti hanya 

fokus pada permasalahan relasi perawat dengan lansia. Sedangkan ada 

kemungkinan permasalahan lain pemicu stres pada perawat lansia, yaitu 

relasi perawat dengan rekan kerja, serta pemaknaan dari pekerjaan 

sebagai perawat lansia itu sendiri yang belum dipaparkan oleh peneliti. 

Kelemahan lainnya adalah metode wawancara dan observasi yang 

dipakai oleh peneliti kurang mendalam, dan uji keabsahan data juga 

tidak dilakukan oleh peneliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


